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ÚVOD 

 

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

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

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

využitia finančnej a nefinančnej podpory podnikania zo strany verejných a súkromných 

inštitúcií v podmienkach Slovenskej republiky. 

 

I. LEGISLATÍVNY A INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC PODPORY MSP 

 

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

miere neprehľadný, zahŕňa množstvo aktérov, ktorí sa problematikou podpory MSP zaoberajú. 

Systém podpory MSP je charakterizovaný zložitými väzbami, pričom poskytuje finančnú 

a nefinančnú formu podpory. Úlohy ústredných orgánov štátnej správy sa koncentrujú prevažne 

okolo tvorby politiky a získavania zdrojov. Špecializované agentúry, bankové inštitúcie a fondy, 

slúžia najmä na realizáciu uvedených politík, aj keď ich iniciátorom a zakladateľom sú orgány 

štátnej správy, resp. záujmové, profesné a stavovské organizácie. 

 

I.1 LEGISLATÍVNY RÁMEC PODPORY MSP 

 

Legislatívny rámec podpory podnikania MSP na Slovensku tvorí iniciatíva Small Business 

Act, SME Envoy a ústredný zákon upravujúci podporu pre MSP - zákon č. 290/2016 Z. z. 

o podpore malého a stredného podnikania v znení neskorších predpisov. 

 

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

na podporu malého a stredného podnikania. SBA predstavuje komplexný rámec opatrení 

pre malé a stredné podniky (MSP) s cieľom zabezpečiť ich udržateľný rast 

a konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Small Business Act pozostáva z desiatich 

základných princípov, ktoré sú premietnuté do viacerých konkrétnych politických a 

legislatívnych opatrení. Cieľom predmetných princípov je odstrániť prekážky, ktoré malým a 

stredným podnikom bránia v raste a zvyšovaní konkurencieschopnosti, zabezpečiť podmienky 

pre tvorbu pracovných miest v sektore MSP. 

 

V rámci revízie iniciatívy Small Business Act bola založená Sieť Vyslancov pre MSP (SME 

Envoy). Tá združuje Vyslancov pre MSP jednotlivých členských štátov EÚ, Vyslanca pre MSP 

Európskej komisie a zástupcov MSP, ktorí tvoria poradnú skupinu pre Zákon o malých 

a stredných podnikoch. Sieť Vyslancov pre MSP zastupuje záujmy malých a stredných 

podnikov a umožňuje lepší dialóg s MSP v jednotlivých členských štátoch. 

 

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

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

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

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

žiadateľovi, ktorého možno charakterizovať ako mikropodnikateľa, malého podnikateľa alebo 

stredného podnikateľa. V prípade nepriamej formy podpory môže byť podpora poskytnutá aj 

fyzickej osobe – nepodnikateľovi. 
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Novoprijaté právne predpisy s priamou podporou MSP 

 

Za posledné sledované obdobie (január 2018 - jún 2019) došlo k prijatiu dvoch nových 

zákonov, ktoré svojím znením upravujú podporu pre MSP. Zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí 

pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe je najnovším zákonom. Predmetom právnej úpravy 

je upraviť podmienky, spôsob, rozsah a kontrolu poskytovania pomoci podnikateľovi 

v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba 

a ktorý vyrába poľnohospodárske produkty, formou úhrady časti spotrebnej dane 

z minerálneho oleja použitého v poľnohospodárskej prvovýrobe. Zákon nadobudol účinnosť 

dňa 01.04.2019. 

 

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ustanovuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, 

organizácie sektora sociálnej ekonomiky, poskytovanie podpory pre podniky v širšom 

priestore sociálnej ekonomiky a vymedzuje sektor sociálnej ekonomiky a štátnu správu v 

oblasti sociálnej ekonomiky. Predmetný zákon pre sociálne podniky vytvára možnosť získať, 

či už priamu alebo nepriamu formu podpory, pričom rozdeľuje druhy pomoci na investičnú 

pomoc, kompenzačnú pomoc a pomoc na podporu dopytu. Tento zákon nadobudol účinnosť 

dňa 01.05.2018. 

 

V súlade s uplatňovaním Small Business Act sa na Slovensku zaviedlo hodnotenie vplyvov 

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

hodnotenia dopadov regulácií (RIA). Proces RIA zahrňuje posudzovanie legislatívnych 

materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR z hľadiska vplyvov na verejné financie, 

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

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

RIA je možné posudzovať pripravované legislatívne predpisy s cieľom znižovania 

neprimeranej regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie podnikateľského prostredia v SR,  

s dôrazom na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky. 

 

I.2 INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC PODPORY MSP 

 

V oblasti podpory MSP pôsobí viacero inštitúcií na rôznych úrovniach: 

 

Schéma: Inštitucionálny rámec podpory MSP na Slovensku 
 

 

Úroveň EÚ 
Európska komisia (DG GROW, DG REGIO), európske agentúry (EASME) – stratégie + programy 

Európske finančné inštitúcie: EIB, EIF, EBOR – finančné schémy 

Národná úroveň – legislatívna a strategická 
ministerstvá (MH SR, MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, MPRV SR a ďalšie) – legislatíva, stratégie + programy 

ostatné ústr. orgány štátnej správy (Úrad podpr. vlády pre investície, ÚNMS SR) – programy + opatrenia 

Národná úroveň – implementačná 
špecializované podporné agentúry (SBA, SIEA, SARIO, PPA, CVTI a ďalšie) – opatrenia 

štátne finančné inštitúcie: SZRB, Eximbanka SR – finančné schémy 

Úroveň regiónu 
Regionálne samosprávy (VÚC) – stratégie 

Pracoviská špec. agentúr v regiónoch, regionálne rozvojové agentúry - opatrenia 

Iniciatívy súkromného sektora 
obchodné komory, podnikateľské zväzy a združenia - opatrenia 

komerčné banky a iné fin. inštitúcie participujúce na podporných opatreniach – finančné schémy 
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II. SLOVAK BUSINESS AGENCY 

Karadžičova 2 

811 09 Bratislava 2 

Slovenská republika 

T: +421 2 203 63 100 

E: agency@sbagency.sk  

www.sbagency.sk 

https://www.npc.sk/sk/ 

 

Slovak Business Agency  predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu 

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

jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. Poskytuje rôzne druhy podpory a pomoci 

pri vzniku a rozvoji podnikania.    

 

II. 1 NEFINANČNÁ PODPORA 

 

Podporné a poradenské programy (Programy financované cez EŠIF – Operačný program 

Výskum a inovácie) 

 

Národné projekty 

 

 Národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním 

princípu „Think Small First“ 

https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/monitoring-podnikateskeho-prostredia/o-projekte/ 

 

Aktuality:  

https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/monitoring-podnikateskeho-prostredia/aktuality/ 

 

Obsahom projektu je vykonávanie systematického monitorovania podnikateľského prostredia 

v SR a ďalších krajinách EÚ prostredníctvom prieskumov a analýz v kontexte iniciatívy Small 

Business Act for Europe. 

 

V rámci projektu  je vykonávané:  

• kontinuálne monitorovanie podnikateľského prostredia 

• spracovávanie analýz a prieskumov, vytváranie a udržiavanie bázy dát ukazovateľov 

MSP  

• mapovanie skutkového stavu a situácie MSP z pohľadu uplatňovania princípov 

iniciatívy SBAfE  

• identifikovanie a analyzovanie bariér rozvoja podnikania MSP 

• porovnávanie situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách EÚ 

(s dôrazom na susediace krajiny EÚ)  

• identifikovanie vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR 

 

 Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP 

https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/podpora-internacionalizacie-msp/o-projekte/ 

 

Plánované výzvy a podujatia:  

https://www.npc.sk/sk/ 

http://www.sbagency.sk/kalendar 

file:///C:/Users/adamcova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U1QCJLHA/www.sbagency.sk
https://www.npc.sk/sk/
https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/monitoring-podnikateskeho-prostredia/o-projekte/
https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/monitoring-podnikateskeho-prostredia/aktuality/
https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/podpora-internacionalizacie-msp/o-projekte/
https://www.npc.sk/sk/
http://www.sbagency.sk/kalendar
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Cieľom  projektu je posilniť internacionalizačné kapacity malých a stredných podnikov (MSP) 

vo fáze rozvoja, vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutia bezplatných 

prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia miery ich 

zapojenia do medzinárodnej spolupráce. Spolupráca by mala stimulovať ďalší rozvoj a rast 

MSP, posilniť ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve, čo vytvára 

predpoklady pre ich úspešný prienik na zahraničné trhy. 

 

Medzi aktivity NP podpora internacionalizácie MSP, ktoré môžu pomôcť v rozvoji malých 

a stredných podnikov v oblasti medzinárodného obchodu patrí:  

• zabezpečenie individuálnej účasti MSP na tematicky vhodných veľtrhoch a výstavách, 

prezentačných podujatiach v rámci snahy pomôcť podnikom preniknúť či presadiť sa 

na zahraničných trhoch 

• nastavenie a správa PPC (pay-per-click) kampaní, redizajn webu s anglickou mutáciou, 

prieskum a nastavenie trhu za účelom propagácie či nastavenie a správa sociálnych sietí 

• poskytnutie komplexných informácií o službách na podporu prieniku slovenských MSP 

na zahraničné trhy, najmä v tematických oblastiach ako marketing, financie, právo 

a legislatíva, manažment, export a internacionalizácia a pod. formou krátkodobého 

a dlhodobého poradenstva 

• informačné podujatia / semináre na tému alternatívne obchodné platformy a krátkodobé 

individuálne poradenstvo pre členov jednotlivých obchodných platforiem 

• informačné podujatia / semináre na získanie uceleného prehľadu o komunitárnych 

programoch EÚ, pomoc s výberom najvhodnejšieho programu a odborné projektové 

poradenstvo  na zvýšenie možnosti získať finančnú podporu z komunitárnych 

programov EÚ 

• pomocou informačných podujatí či seminárov alebo individuálneho poradenstva zvýšiť 

rozvoj znalostí a zručností MSP v oblasti elektronického podnikania, definovať výhody 

využívania internetovej ekonomiky v praxi a skonkretizovať praktické výhody, ktoré 

so sebou jej využívanie prináša 

 

 Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj 

https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-npc-ii-ba-kraj/o-projekte/ 

 

Plánované výzvy a podujatia:  

https://www.npc.sk/sk/ 

http://www.sbagency.sk/kalendar 

 

Hlavným cieľom národného projektu NPC II – Bratislavský samosprávny kraj je etablovanie 

inštitúcie typu one-stop-shop, poskytujúcej komplexnú systematickú podporu a odborné 

poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, ale i pre záujemcov o podnikanie. Jeho 

podstatou je činnosť a rozvoj Národného podnikateľského centra v Bratislave, s územnou 

pôsobnosťou pre celý Bratislavský samosprávny kraj.  

Širokú paletu služieb poskytovaných v Národnom podnikateľskom centre tvoria skupinové 

odborné činnosti – semináre, webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie a 

pod., poskytovanie krátkodobého i dlhodobého individuálneho poradenstva, pobyty 

v klasickom alebo virtuálnom podnikateľskom inkubátore, účasť na odborných podujatiach a 

stážových pobytoch v zahraničí, prenos výskumného a akademického potenciálu 

do podnikateľského prostredia, technologické kapacity v rámci kreatívnych dielní projektu, 

informačné a popularizačné aktivity pre stredné a vysoké školy a širokú verejnosť zamerané 

na zvýšenie motivácie podnikať, poradenstvo pri príprave žiadostí o podporu z komunitárnych 

https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-npc-ii-ba-kraj/o-projekte/
https://www.npc.sk/sk/
http://www.sbagency.sk/kalendar
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programov EÚ, ako aj komplexné informácie o možnostiach financovania podnikateľských 

aktivít, či službách partnerských inštitúcií. 

 

 Národný projekt NPC v regiónoch 
https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-npc-v-regionoch/o-projekte/ 

 

Plánované výzvy a podujatia: 

https://www.npc.sk/sk/ 

http://www.sbagency.sk/kalendar 
 

Hlavným cieľom tohto projektu je etablovanie inštitúcie poskytujúcej komplexnú, systematickú 

podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, ako aj pre záujemcov 

o podnikanie (vrátane znevýhodnených sociálnych skupín ako napríklad ženy, 

seniori/generácia 50+, sociálne a zdravotne handicapovaní a pod.), s pôsobnosťou na území 

siedmich samosprávnych krajov (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský 

kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj) s výnimkou Bratislavského 

samosprávneho kraja (BSK). Jeho podstatou je vybudovanie a činnosť Národných 

podnikateľských centier – inštitúcie typu one-stop-shop – situovaných do regiónov Slovenska 

mimo BSK. 

 

Širokú paletu služieb poskytovaných v NPC v regiónoch tvoria: odborné skupinové činnosti – 

semináre, webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie a pod., poskytovanie 

krátkodobého i dlhodobého individuálneho poradenstva, pobyty vo virtuálnom podnikateľskom 

inkubátore, účasť na odborných podujatiach a stážových pobytoch v zahraničí, prenos 

výskumného a akademického potenciálu do podnikateľského prostredia, technologické 

kapacity v rámci kreatívnych dielní projektu, informačné a popularizačné aktivity pre stredné a 

vysoké školy a širokú verejnosť zamerané na zvýšenie motivácie podnikať, ako aj komplexné 

informácie o možnostiach financovania podnikateľských aktivít, či službách partnerských 

inštitúcií. 

 

Národné projekty NPC Bratislava II a NPC v regiónoch ponúkajú tieto 

základné programy:  
 

AKCELERAČNÝ PROGRAM 

 

Všetky aktuálne otvorené výzvy na služby Akceleračného programu sú zverejňované na:  

https://www.npc.sk/sk/ 

 

Akceleračný program sa zaoberá najmä budovaním vzťahu k podnikaniu, zvyšovaním 

motivácie pre tvorbu nových podnikateľských nápadov a vstupom do podnikania, rozvojom 

základných podnikateľských zručností. Zúčastniť všetkých aktivít sa môžu fyzické osoby 

nepodnikatelia z radov širokej verejnosti, vrátane marginalizovaných skupín (ženy, ženy na a 

po materskej a rodičovskej dovolenke, študenti, absolventi, seniori, nezamestnaní, cudzí štátni 

príslušníci) 

 

Ciele:   

•  motivácia pre vstup do podnikania 

•  popularizácia podnikania ako kariérnej voľby 

•  rozvoj podnikateľských zručností a uľahčenie procesu vstupu do podnikania 

 

https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-npc-v-regionoch/o-projekte/
https://www.npc.sk/sk/
http://www.sbagency.sk/kalendar
https://www.npc.sk/sk/
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Ponuka služieb a aktivít: 

• odborné individuálne poradenstvo, informácie pri zakladaní podnikania, pomoc 

pri vytváraní podnikateľského projektu 

• skupinové modulové poradenstvo, poradenské služby v menších skupinách na vybrané 

oblasti podnikania 

• letná škola v NPC formou poradenských služieb pre záujemcov o podnikanie 

• skupinové poradenstvo, workshopy a semináre o podnikaní, príklady podnikateľskej 

praxe 

• podujatia (odborné, motivačné, networkingové) 

• členstvo v coworkingovom priestore, zdieľané kancelárske priestory záujemcom 

o podnikanie 

• akcelerátor  - uzatvorený intenzívny program, podpora vzniku nových podnikateľských 

nápadov a ich premena na reálne podnikateľské projekty  

 

INKUBAČNÝ PROGRAM 
 

Všetky aktuálne otvorené výzvy na služby Inkubačného programu sú zverejňované na:  

https://www.npc.sk/sk/services/ 

 

Inkubačný program poskytuje komplexné služby, ktorých cieľom je podporiť začínajúce mikro, 

malé a stredné podniky a zvýšiť ich mieru prežitia v prvých kritických rokoch podnikania. 

Je určený pre začínajúce MSP, ktoré pri vstupe do programu majú maximálne 3 roky od dátumu 

registrácie napr. do ORSR, ŽRSR, resp. iného samostatného registra, ktorý oprávňuje 

na podnikanie. Účelom Inkubačného programu je znížiť riziko a mieru zániku začínajúceho 

podniku, pomôcť podnikateľovi v rozvíjaní a posilňovaní jeho zručností, tak aby zvýšil svoju 

konkurencieschopnosť a dokázal vytvárať aj nové pracovné miesta. 

 

Ciele: 

• vytvorenie ucelenej podpory podnikania začínajúcim podnikateľom 

• zvýšenie miery prežitia začínajúcich podnikateľov po prvých 3 rokoch podnikania 

• zvýšenie konkurencieschopnosti začínajúcich podnikateľov na trhu 

 

Aktivity: Fyzické členstvo 

• užívanie kancelárskych priestorov v inkubátore  

• individuálne odborné dlhodobé poradenstvo pre inkubovaného podnikateľa  

• networkingové stretnutia formou vzdelávacích podujatí, vytvorenie odberateľsko-

dodávateľských vzťahov, hľadanie obchodných partnerov alebo investorov 

 

Aktivity: Virtuálne členstvo 

• užívanie virtuálnych priestorov v inkubátore je pre podnikateľov, ktorí nepotrebujú 

fyzické priestorové riešenie, ale môžu využívať ponúkané služby online. Toto členstvo 

zahŕňa využívanie spoločného dátového priestoru a možnosť čerpať ďalšie doplnkové 

virtuálne služby 

• individuálne odborné poradenstvo – ako pri fyzickom členstve 

• networkingové stretnutia – ako pre fyzickom členstve 

 

STÁŽOVÝ PROGRAM 

 

Všetky aktuálne otvorené výzvy na služby Stážového programu sú zverejňované na:  

https://www.npc.sk/sk/services/ 

https://www.npc.sk/sk/services/
https://www.npc.sk/sk/services/
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Stážový program prináša tak pre začínajúceho podnikateľa ako aj záujemcu o podnikanie 

možnosť spoznať nové trhy, získať biznis kontakty alebo poznatky o nových podnikateľských 

trendoch a to prostredníctvom svojich služieb ako je účasť na stážových pobytoch alebo 

na medzinárodných odborných podujatiach. Využívať služby môžu MSP a záujemcovia 

o podnikanie z radov širokej verejnosti, osobitne mladí ľudia vo veku menej ako 35 rokov (napr. 

absolventi VŠ a SŠ, doktorandi so záujmom o podnikanie) 

 

Ciele: 

• podpora začínajúcich MSP a záujemcov o podnikanie prostredníctvom aktivít, ktoré 

umožnia prijímateľom pomoci získať prístup k novým poznatkom a skúsenostiam 

s podnikaním na jednotnom trhu EÚ, či trhoch tretích krajín 

 

Ponuka služieb a aktivít: 

• stážové pobyty v zahraničí 

 pred odletová príprava  

 stážový pobyt vo vybranej krajine v dĺžke max. 3 mesiace 

• kombinované stážové pobyty 

 účasť v inkubátore NPC 

 pred odletová príprava 

 odborné individuálne poradenstvo 

 účasť na vzdelávacom podujatí, zahraničnej stáži 

• účasť na medzinárodných odborných podujatiach 

 akékoľvek medzinárodné odborné podujatie v rámci štátov EU v trvaní 

maximálne 4 dni 

 

RASTOVÝ PROGRAM 
 

Všetky aktuálne otvorené výzvy na služby Rastového programu sú zverejňované na:  

https://www.npc.sk/sk/ 

 

Rastový program ponúka široké spektrum služieb, ktorých cieľom je podporiť MSP, ktoré majú 

potenciál rásť, inovovať a majú záujem rozširovať svoje podnikanie a trhový podiel nielen 

na území SR, ale aj na jednotnom trhu EÚ a na trhoch tretích krajín. Žiadať o nefinančnú pomoc 

(službu) môžu podnikatelia bez ohľadu na životný cyklus, fázu rozvoja, predmet a sektor 

podnikania (s výnimkami definovanými v Schéme).  

 

Ciele: 

• zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských MSP 

• podpora existujúcich alebo nových produktov a služieb na slovenskom trhu a/alebo 

zahraničných trhoch 

• zvýšenie využitia výrobného, technologického a exportného potenciálu, vytváranie 

a posilnenie dodávateľských reťazcov v priemysle  

 

Ponuka služieb a aktivít: 

• služby pre rozvoj podnikania na regionálnej a národnej úrovni 

 informačné, odborné a motivačné podujatia a školenia v NPC 

 krátkodobé poradenstvo 

 dlhodobé individuálne poradenstvo (mentoring) 

• marketingové služby 

 nastavenie a správa PPC kampane, 

https://www.npc.sk/sk/
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 prieskum zahraničného trhu za účelom nastavenia on-line propagácie,  

 redizajn web stránky s anglickou mutáciou 

• služby pre internacionalizáciu podnikania 

 účasť na medzinárodných odborných podujatiach a zahraničných 

veľtrhoch a výstavách 

• odborné služby pre využívanie komunitárnych programov EÚ 

 

ODDELENIE FRONT OFFICE 

 

Všetky informácie a kontaktné údaje: 

https://www.npc.sk/sk/services/front-office/ 

 

Front Office NPC je miestom prvého kontaktu, resp. klientskym centrom v rámci projektu 

Národné podnikateľské centrum v Bratislave. Klient tu dostane komplexné informácie 

o pomoci z portfólia služieb Slovak Business Agency:  

• Finančná podpora Mikropôžičkového programu a Fondov rizikového kapitálu 

• Nefinančná podpora – projekty a aktivity SBA Centrum lepšej regulácie, NP 

Internacionalizácia, Podpora internetovej ekonomiky, Podpora úspešnej podnikateľskej 

praxe a výchovy k podnikaniu, Analýza podnikateľského prostredia a navrhovanie 

opatrení na znižovanie administratívnej záťaže a odstránenie legislatívnych prekážok 

pre podnikanie MSP a SZČO, resp. slobodných povolaní, Program na podporu 

startupov 

• Národné podnikateľské centrum -Front Office, Akceleračný program, Inkubačný 

program, Rastový program, Stážový program, Creative Point 

 

ale aj partnerov, konkrétne: 

• Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 

• Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) 

• Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA) 

• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 

• Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 

• Finančná správa Slovenskej republiky (FSSR) 

• Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) 

 

Front Office poskytuje informácie nepodnikateľom, ako i malým a stredným podnikateľom.  

 

Klientom sa informácie poskytujú jednak osobne vo Front Office NPC, v otváracích hodinách, 

denne počas pracovných dní od 9:00 do 17:30, telefonicky na telefónnych číslach jednotlivých 

klientskych pracovníkov zverejnených na webstránke www.npc.sk a napokon aj 

e-mailovou/online formou, pričom e-mailové kontakty sú takisto zverejnené na webstránke 

www.npc.sk. 

 

Od začiatku roka 2019 sa v rámci projektu Národné podnikateľské centrum v regiónoch 

postupne otvárajú klientske centrá v krajských mestách, konkrétne v Trnave, Trenčíne, Žiline, 

Nitre, Banskej Bystrici, v Košiciach a Prešove.   

 

Front Office NPC je miestom, kde sa dá registrovať a prihlásiť sa na podujatia 

organizované jednotlivými programami NPC. V Bratislave a v každom z krajských miest 

tím Front Office poskytuje informácie a súčinnosť pri celom procese registrácie, následnom 

https://www.npc.sk/sk/services/front-office/
http://www.npc.sk/
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povinnom procese overenia klienta a tiež pri procese samotného prihlasovania klienta 

na podujatie. Samotné klientske centrum neorganizuje vlastné podujatia, hosťuje však exkurzie 

návštev klientov NPC, pri ktorých sa klientom poskytujú kompletné informácie o ponuke 

služieb SBA, NPC a partnerov, takisto poskytuje fyzický priestor na individuálne konzultácie 

s klientmi v rámci služieb NPC. 

 

Pod odbor Front Office spadá aj oddelenie Creative Point, ktoré je kreatívnou dielňou 

otvorenou tak pre záujemcov o podnikanie, ako i podnikateľov. Creative Point ponúka klientom 

individuálne poradenstvo v trvaní 25 hodín ročne, ktorého súčasťou je prenájom 

technologického vybavenia Creative Pointu a poradenstva zo strany odborných technických 

pracovníkov pri tvorbe prototypov. Cieľom týchto aktivít je umožniť podnikateľom a fyzickým 

osobám  získať nové skúsenosti v prototypovaní, modelovaní, a tým posilniť svoj potenciál 

na trhu vďaka vytváraniu vlastných produktov a dizajnov. 

 

Štátne programy 

 

Startup Sharks  

http://www.sbagency.sk/startup-sharks-1#.XMfbKegzZaR 

 

SBA poskytuje podporu začínajúcim podnikateľom a nepodnikateľom v rámci štátneho 

programu na podporu startupov. Program je známy ako iniciatíva Startup Sharks. Aktivity 

Programu a Schémy na podporu startupov sú rozdelené do troch komponentov:  

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

na domácom, alebo zahraničnom podujatí zameranom na inovácie, technológie alebo 

startupy.  SBA účastníkom zabezpečí letenku, ubytovanie a vstupenky, prípadne 

priestor na vystavovanie na podujatí.  

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

kde záujemcovia s inovatívnym nápadom/projektom môžu požiadať o experta 

z rôznych oblastí, napríklad energetika, IT, IKT, marketing, obchod. Náklady 

na mentora budú plne hradené SBA.  

• Komponent 3  Schémy je zameraný na  účasť záujemcov na zahraničných stážach 

vo svetových startupových inkubátoroch. 
 

Komponent 1 a Komponent 2 sú určené pre FO nepodnikateľov aj pre PO a FO podnikateľov, 

pričom firma/živnosť nesmie byť staršia ako 5 rokov. Komponent  3 je určený výhradne pre PO 

a FO podnikateľov, pričom firma/živnosť nesmie byť staršia ako 5 rokov.   

 

Podrobnejšie informácie a aktuálne výzvy na prihlasovanie do jednotlivých komponentov 

nájdete na stránke SBA. 

 

Podpora úspešnej podnikateľskej praxe 

http://www.sbagency.sk/statne-programy 

 

SBA v rámci Podpory úspešnej podnikateľskej praxe spolupracuje so záujemcami o podnikanie  

a podporuje ich podnikateľské nápady. Propagácia nových inovatívnych myšlienok, úspešných 

podnikateľských príbehov má za cieľ rozvíjať u širokej verejnosti povedomie o podnikaní ako 

o atraktívnej a výhodnej alternatívy k pracovnému úväzku. 

Cieľová skupina podpory úspešnej podnikateľskej praxe je široká verejnosť. 

http://www.sbagency.sk/startup-sharks-1#.XMfbKegzZaR
http://www.sbagency.sk/statne-programy
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Cieľom aktivity je posilniť záujem verejnosti o podnikanie prostredníctvom: 

 stimulácie podnikateľských ambícií 

 rozvoja podnikateľských zručností 

 propagácie úspešných podnikateľov/podnikateliek a ich príbehov 

 verejno-súkromných partnerstiev a iniciatív na podporu rozvoja podnikania 

Realizáciou podpory je pre širokú verejnosť poskytnutá najmä prostredníctvom: 

• organizovania podujatí, na prezentovanie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe 

• organizovania informačných podujatí zameraných na podnikanie a inovácie 

organizovania a spoluorganizovania súťaží, stretnutí s investormi a podnikateľskými 

anjelmi 
 

Podpora rodinného podnikania  

http://www.sbagency.sk/rodinne-podnikanie-0#.XMauSGgzZaQ 

 

SBA v roku 2018 pilotne realizovala Schému na podporu rodinného podnikania 2017 – 2020 

(schéma pomoci de minimis), ktorá rámcovo definuje niekoľko opatrení s cieľom prispieť 

k zlepšeniu podmienok pre rozvoj rodinného podnikania na Slovensku. MSP, ktoré spĺňajú 

definíciu rodinného podniku sa v závislosti od zverejnených výziev môžu uchádzať o viacero 

foriem bezodplatných služieb (bez spolufinancovania). Ide o nasledujúce služby:  

• poskytovanie odborného poradenstva (konzultácií, mentoringu a koučingu) v  rôznych 

oblastiach,  

• vypracovanie analýz, štúdií, prieskumov trhu, návrhov opatrení na zlepšenie postavenia 

rodinného podniku na trhu, koncepcií, stratégií a pod. a poradenstvo s tým súvisiace,   

• informačné a odborné semináre, tréningy, školenia k téme rodinného podnikania,  

• úhrada nákladov súvisiacich s účasťou rodinných podnikov na veľtrhoch, konferenciách 

a iných medzinárodných podujatiach (cestovné náklady, výdavky na ubytovanie, 

účastnícke poplatky).  

Služby pre rodinné podniky zabezpečujú odborníci so skúsenosťami a praxou v rôznych 

oblastiach a so zameraním na rodinné podniky.  

  

V rokoch 2019/2020 je prioritou podpory rodinného podnikania poskytovanie odborných 

poradenských služieb v oblasti nástupníctva a generačnej výmeny. Rodinné podniky sa 

môžu uchádzať o podporu pri riešení týchto špecifických otázok: 

• rozvoj kapacít rodinných podnikov – práca s ľudskými zdrojmi, procesmi 

• nastavenie podnikovej kultúry 

• podpora procesu generačnej výmeny, dlhodobého plánovania a internej komunikácie na 

to zameranej 

• nastavenie a realizácia stratégií nástupníctva 

• nastavenie programu talent manažment a rozvoj potenciálu zamestnancov 

• nastavenie kariérnych plánov rozvoja pre kľúčových členov rodiny a vrcholového 

vedenia firmy 

• zvládanie interných náročných situácií a konfliktov, mediácia a facilitácia konfliktov 

• self - leadership pre majiteľov a ľudí na vedúcich pozíciách v rodinných podnikoch 

• sebamotivácia a motivácia zamestnancov 

• návrh pravidiel vo vnútri rodiny, pre realizáciu budúcich medzigeneračných transferov 

(plán nástupníctva v rodinnom majetku) 

• príprava majetku na medzigeneračný presun, vrátane ohodnocovania majetku pre účely 

transferu vlastníctva a  nástupníctva 

• ďalšie témy z hľadiska riadenia rodinnej firmy a  majetku 

http://www.sbagency.sk/rodinne-podnikanie-0#.XMauSGgzZaQ
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Program na podporu internetovej ekonomiky 

 

Aktivity realizované v rámci podpory internetovej ekonomiky sú účinným nástrojom 

na vyškolenie a informovanie širokej verejnosti v oblasti používania online nástrojov. Taktiež 

prispievajú k vylepšeniu online zručností, ktoré sú v dnešnej dobe potrebné pre rozvoj 

podnikania a umožnia tak účastníkom osobnostne aj biznisovo rásť. 

 

 

Medzinárodné projekty 

 

Projekt  SHAR – EEN  

Opportunities for European entrepreneurs in the sharing economy 

https://www.shareen.eu/ 

 

Cieľom projektu SHAR-EEN je identifikovanie a prepojenie platforiem zdieľanej ekonomiky 

v oblasti podnikov, výmena skúsenosti so všetkými zainteresovanými stranami.  Cieľovou 

skupinou aktivít sú MSP so sídlom v EÚ, ako aj  ďalší aktéri zdieľanej ekonomiky, ktorí by 

mohli využiť príležitosti, ktoré zdieľaná ekonomika ponúka. S účasťou 8 partnerských 

organizácií zapojených v sieti Enterprise Europe Network  zo 6 krajín, projekt zahŕňa výmenu 

skúseností a tým vytvára prostredie pre  lepšie rozvinutie poradenských služieb pre MSP, ako 

aj vytvorenie synergii medzi regionálnymi platformami. 

 

Hlavné aktivity 

• vybrať európske iniciatívy, MSP, sociálne podniky, podnikateľov ako i potenciálnych 

podnikateľov s vysokým potenciálom rastu a schopnosť profitovať zo spoločného 

hospodárstva na základe posúdenia ich potrieb a potenciálnych rizík 

• prepojiť a nadviazať silnú spoluprácu s existujúcimi alebo novými inováciami 

založenými na regionálnej, vnútroštátnej i európskej úrovni 

• organizovať podujatia na diskusiu o rozvoji európskej zdieľanej ekonomiky 

a najefektívnejších podporných aktivitách 

• online tréning pre podporu budovania podnikania v oblasti zdieľanej ekonomiky, 

• pre vybrané firmy mentoring hradený z projektu 

 

Projekt KET4CleanProduction – Key Enable Technology for clean production 
Kontakt a registrácia: www.ket4sme.eu 

 

Cieľom projektu je urýchliť zavádzanie vyspelých výrobných technológií pokročilej výroby 

pre MSP a uľahčiť ich prístup k týmto technológiám.  Cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom 

zavedenia udržateľného “virtuálneho one-stop-shop“ prístupu pre MSP do technologických 

služieb a/alebo zariadení do siete technologickej infraštruktúry v oblasti vyspelej výroby 

pre čistú výrobu.  

 

Hlavnou úlohou projektu je  poskytnutie mikro-grantu vo výške 50 000€ pre inovatívne 

firmy. Ďalším cieľom je vybudovanie nadnárodnej platformy pre spoluprácu KET centier 

a firiem s inovačným potenciálom. Oblasť KET je dôležitou súčasťou ekonomiky EU a z tohto 

dôvodu projekt napomáha zvyšovaniu potenciálu vybraným spoločnostiam zaoberajúcich sa 

skúmanou problematikou. Ambíciou projektu je taktiež do roku 2020 zahŕňať 100 KET centier 

a 180 EEN partnerov s tisíckou podaných žiadostí od MSP ročne 

 

 

https://www.shareen.eu/
http://www.ket4sme.eu/
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Úlohami SBA je najmä: 

• vytvárať povedomie o KET ekosystéme 

• propagácie KET centier a projektu 

• aktívne hľadanie MSP pre mikro-granty 

• participácia na plynulom chode projektu 

• organizovanie workshopov 

 

Výstup projektu: 

 poskytovanie mikro-grantov až do výšky 50 000 € pre inovatívne firmy riešiace výskum 

a vývoj  

 aktívne propagovanie a zdieľanie poznatkov o KET centrách, ako i KET technológiách 

 prepájanie KET centier s inovatívnymi podnikmi hľadajúcimi odbornú pomoc 

 

Projekt THINGS+ 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/THINGS-.html 

 

Cieľom projektu THINGS+ je obohatenie portfólií podnikov o doplnkové služby, ktoré môžu 

zvýšiť pridanú hodnotu poskytovanú zákazníkom a vylepšiť ich pozíciu na trhu. Medzi 

sekundárne ciele projektu patrí zvyšovanie kvalifikácie výrobných spoločností a ich 

zamestnancov v súvislosti so zavádzaním inovácií a nových služieb, znižovanie 

nezamestnanosti prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a harmonizácia 

inovačných metodológií a politík v rámci programového územia (stredná Európa).  

Sú vytvorené študijné usmernenia a metodológia pre zavádzanie servitizácie produktov 

do portfólia výrobných spoločností, pričom pre vybrané spoločnosti budú organizované 

školenia a semináre. V závere projektu budú prebiehať pilotné akcie v rámci ktorých budú 

do portfólia týchto vybraných spoločností zavádzané inovatívne postupy zamerané 

na servitizáciu ich produktov. Projekt THINGS+ je realizovaný v rámci programu Interreg 

Central Europe. 

 

Projekt CORD 

https://www.keep.eu/keep/project-ext/43773/CORD 

 

Cieľom projektu CORD „Crossing Bridges with the Help of Ambassadors“, realizovaného 

v rámci programu Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme, je 

prehĺbenie spolupráce v oblasti podpory cezhraničných aktivít začínajúcich a existujúcich 

podnikateľov a žien – podnikateliek. 

 

Aktivity projektu zahŕňajú mapovanie existujúcich služieb pre začínajúcich a existujúcich 

podnikateľov a osobitne žien – podnikateliek so zameraním na podporu cezhraničných aktivít, 

ktoré sú dostupné v  maďarsko-slovenskom cezhraničnom regióne.  

 

Ambasádori sa stanú súčasťou podujatí zameraných na zvyšovanie motivácie a budovanie 

zručností určených pre záujemcov o podnikanie, začínajúcich podnikateľov a osobitne 

pre ženy, ktoré sa budú konať vo vybraných regiónoch Slovenska. Na naplnení cieľov projektu 

bude pracovať medzinárodné konzorcium zostavené zo 6 partnerov pôsobiacich v regiónoch, 

na ktoré sa projekt CORD zameriava. 

 

 

  

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/THINGS-.html
https://www.keep.eu/keep/project-ext/43773/CORD
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Projekt SENSES 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses 

 

Cieľom projektu je lepšia integrovanosť sociálnych podnikov na dnešné trhové prostredie 

prostredníctvom využívania  poznatkov firemnej politiky spoločenskej zodpovednosti (CSR-

Corporate and Social Responsibility) a naopak. Ďalšími cieľmi projektu sú podpora výmeny 

skúseností medzi sociálnymi podnikmi a spoločensky zodpovednými firmami a podpora 

koordinácie a spolupráce medzi sociálnymi podnikmi s podnikmi, v ktorých sa uplatňuje 

politika spoločenskej zodpovednosti, ako aj s tvorcami politík a verejnou sférou. 

 

Aktivity projektu vychádzajú z projektových cieľov, v rámci ktorých sa mapuje súčasná 

situácia a rozdiely v oblasti sociálneho podnikania medzi krajinami Dunajského regiónu, 

uskutočňujú sa študijné návštevy, organizujú semináre, v rámci medziregionálnych 

workshopov sa uskutoční politický dialóg stakeholderov a vypracujú sa politické odporúčania. 

V oblasti firemnej politiky CSR vo vzťahu k sociálnym podnikom sa uskutočňuje mentoring 

a koučing s cieľom odovzdania skúsenosti z oblasti ľudských zdrojov, manažmentu, predaja, 

financií, účtovníctva a marketingu. 

 

V závere bude vypracovaný dokument „Stratégia sociálneho podnikania“ spolu s Akčným 

plánom. Projektoví partneri budú pracovať aj na vytvorení medzinárodnej siete sociálnych 

podnikov (SP), spoločensky zodpovedných podnikov (CSRs), (sociálnych) finančných 

investorov, tvorcov politík, akademických inštitúcií a neziskových organizácií, ktorú bude 

tvoriť celkovo 600–800 členov v podunajskej oblasti.  

 

Projekt AROUND-ME  

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

 

SBA sa ako sprostredkovateľská organizácia v období február 2018 – január 2020 zapája 

cez projekt AROUND-ME do cezhraničného výmenného programu Erasmus pre mladých 

podnikateľov.  

 

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo 

nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných 

zúčastnených krajín, ktorí vlastnia, riadia, prípadne prevádzkujú MSP. Výmena skúseností sa 

uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi 

nadobudnúť schopnosti potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Zároveň umožní skúseným 

podnikateľom nadobudnúť skúsenosti v mentoringu, získať čerstvé nápady, zvýšiť si svoj 

inovatívny potenciál, dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má 

možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch. 

 

Projekt MOVECO 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco 

 

Projekt MOVECO je reakciou na stratégiu Európskej únie a Akčný plán zameraný na podporu 

prechodu k obehovému hospodárstvu. Cieľom projektu je zlepšenie rámcových podmienok a 

politických nástrojov zameraných na podporu eko-inovácií v krajinách Dunajského regiónu. 

V úvode projektu bola zrealizovaná analýza potenciálu existujúcich schém rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov podporovať inovačnú aktivitu MSP a mapovanie výskumných aktivít 

zameraných na obehové hospodárstvo. 

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco


Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2019  SBA 

 

19 

Cieľom je uľahčiť MSP prístup k informáciám o legislatívnych požiadavkách spojených 

so vstupom na zahraničné trhy. Platforma obsahuje tiež informácie o existujúcich R&D 

pracoviskách v rámci Dunajského regiónu a ich špecializácii v oblasti obehovej ekonomiky 

a službách dostupných pre firmy, ktoré by radi inovovali svoje produkty/výrobné procesy. 

 

Súčasťou aktivít projektu je tiež návrh konkrétnych nástrojov zameraných na podporu 

inovačných aktivít, zmenu postoja MSP k otázkam obehového hospodárstva  - informačné a 

vzdelávacie materiály pre podnikateľov so zameraním na podporu prechodu k obehovému 

hospodárstvu, ako i kooperačné podujatia pre podporu spolupráce MSP a vedecko-výskumných 

inštitúcií,  či identifikovanie finančných nástrojov dostupných pre MSP.  

 

Jedným z hlavných výstupov projektu je spracovanie stratégie pre podporu eko-inovácií 

v Dunajskom regióne a Akčného plánu pre 3 skupiny krajín podľa inovačnej výkonnosti.  

 

Projekt COCO4CCI 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COCO4CCI.html 

 

Cieľom projektu COCO4CCI je budovanie kapacít pre medzisektorovú spoluprácu medzi 

odvetviami kreatívneho priemyslu a tzv. „advanced manufacturing industries“ – výrobne 

orientovanými MSP.  

 

V prvej fáze je tréningový program pre záujemcov z kreatívneho priemyslu v troch oblastiach: 

technologický rozvoj, budúce trendy a myseľ v pokročilej výrobe, ktoré priblížia potreby 

technologicky a výrobne orientovaných MSP. Následne budú organizované podujatia, kde je 

možné nadviazanie spolupráce medzi sektorom kreatívneho priemyslu a inovatívnymi 

výrobnými MSP.  

 

Projekt Biz4Fun 

http://www.biz4fun.eu/  

 

Projekt Biz4Fun sa zameriava na zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce tým, že 

podporuje vytváranie nových firiem a snaží sa posilniť postavenie mladých ľudí ponukou 

množstva špecifických vzdelávacích materiálov a zdrojov. 

 

Hlavné ciele projektu Biz4Fun: 

 prezentovať osvedčené postupy v oblasti zakladania a rozvoja technologických 

inkubátorov a prostredníctvom spolupráce medzi výskumnými inštitúciami, 

vzdelávacími organizáciami a vhodnými stakeholdermi pôsobiacimi v priemysle 

vypracovať vzdelávacie scenáre pre virtuálne vzdelávacie prostredie Biz4Fun a online 

hru zameranú na zakladanie start-upov 

 vytvoriť online kurz pre 3D virtuálne vzdelávacie prostredie zameraný na témy a 

zručnosti potrebné na založenie a riadenie obchodnej spoločnosti 

 vytvoriť online hru pre 3D virtuálne vzdelávacie prostredie zameranú na zakladanie 

a budovanie novej obchodnej spoločnosti 

Očakávaný dopad projektu na cieľové skupiny by mal priniesť zlepšenie situácie mladých 

ľudí na trhu práce, priamy transfer poznatkov z akademického prostredia do praxe ako aj 

výmenu poznatkov a skúseností medzi účastníkmi zo zapojených krajín.  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COCO4CCI.html
http://www.biz4fun.eu/
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Centrum lepšej regulácie 

http://lepsiezakony.sk/ 

http://www.sbagency.sk/centrum-lepsej-regulacie 

 

Centrum lepšej regulácie je špecializovaný právno-analytický odbor zriadený v rámci SBA 

s poslaním znižovať neprimeranú regulačnú záťaž MSP a zlepšovať tým podnikateľské 

prostredie na Slovensku. Za týmto účelom: 

 denne monitoruje aktuálnu legislatívu 

 identifikuje reguláciu s vplyvmi na MSP 

 konzultuje s tvorcami zákonov a navrhuje alternatívy v prospech MSP 

 posudzuje vyhodnotenie vplyvov zákonov na podnikateľov 

 osobitne hodnotí vplyvy zákonov na malé a stredné podniky cez Test MSP 

 navrhuje opatrenia na zníženie regulačnej záťaže v súlade s  princípom „najskôr myslieť 

v malom“ 

 prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky informuje o novinkách v legislatíve, 

 je odborným konzultantom ankety Byrokratický nezmysel roka 

 

V úvode roka budú publikované dva výročné dokumenty 

 pravidelná Výročná správa Centra lepšej regulácie za r. 2018 

 nový dokument v podobe Výročnej správy lepšej regulácie MSP za r. 2018 

 

V roku 2019 by malo Centrum lepšej regulácie v reakcii na Plán legislatívnych úloh vlády 

podrobiť Testu MSP predbežne niekoľko materiálov a  má v pláne realizovať ex-post Analýzu 

prínosov a nákladov tejto ďalších regulácií.  V 2. polovici roka 2019 bude Centrum lepšej 

regulácie realizovať úlohy vyplývajúce zo schváleného projektu v rámci programu Európskej 

Komisie Structural Reform Support Programme 2017-2020. 

 

V rámci pravidelných spoluprác s MH SR sa bude Centrum lepšej regulácie podieľať na 

 novele Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 

 tvorbe školiaceho manuálu a školeniach k agende lepšej regulácie  

 plnení cieľov strategického dokumentu RIA2020 

 tvorbe 4. antibyrokratického balíčka 

 

Zároveň spolupracovať aj s ostatnými zakladateľmi SBA – Slovenským živnostenským 

zväzom a Združením podnikateľov Slovenska, konkrétne na 

 ankete Byrokratický nezmysel roka 2019 

 príprave noviel problematickej regulácie 

 

 

II.2 FINANČNÁ PODPORA 

 

Mikropôžičkový program 

http://www.sbagency.sk/mikropozicky 

 

Poskytovateľom pomoci v rámci programu je Ministerstvo hospodárstva SR, vykonávateľom 

Slovak Business Agency. Trvanie Mikropôžičkového programu nie je časovo obmedzené, jeho 

ukončenie alebo zmeny budú zverejnené poskytovateľom v Obchodnom vestníku a na webovej 

stránke poskytovateľa a vykonávateľa.  

http://lepsiezakony.sk/
http://www.sbagency.sk/centrum-lepsej-regulacie
http://www.sbagency.sk/mikropozicky
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Mikropôžičkový program je dlhodobo realizovaný finančný nástroj SBA, ktorého cieľom je 

sprístupnenie úverových zdrojov mikropodnikateľom, malým podnikateľom 

a začínajúcim podnikateľom za výhodnejších podmienok. Cieľom programu je umožniť 

rozvoj malých podnikov, zvýšiť mieru prežitia malých podnikov a prispieť k udržaniu 

zamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest  ako aj podpora MSP v regiónoch Slovenskej 

republiky s vysokou mierou nezamestnanosti a podpora marginalizovaných skupín 

pri podnikaní. 

 

Podpora spočíva v poskytnutí úveru najmä na financovanie  investičných a prevádzkových  

projektov, projektov zameraných na nákup zásob obchodného charakteru, na refundáciu 

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

podnikania príjemcu. Mikropôžičkový program je návratná forma podpory,  má revolvingový 

charakter.  

 

Podmienky poskytnutia úveru:  

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

 

 

Fondy rizikového kapitálu 

 

Národný holdingový fond, s.r.o. 
Karadžičova 2 

811 09 Bratislava 

T: +421 2 3810 2440 

E: nhfond@nhfond.sk 

www.nhfond.sk  

 

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

Zakladateľom NHF je Slovak Business Agency.  

Poslaním NHF je usmerňovaním činnosti jednotlivých fondov rizikového kapitálu stimulovať 

rozvoj sektora MSP, zhodnocovať objem finančných prostriedkov jednotlivých fondov a 

dosiahnuté zisky používať na ďalšiu podporu MSP, čím sa zabezpečí revolvingový charakter 

fondov. 

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

kapitálu so samostatnou právnou subjektivitou (Slovenský Rozvojový Fond, a. s., Slovenský 

rastový kapitálový fond, a. s., a Fond inovácií a technológií, a.s.). Spoločnosť je jedným 

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

členom EVCA (European Private Equity & Venture Capital Association). 

Spoločnosť zabezpečuje nasledovné služby: 

1. poskytovanie odborných konzultácií žiadateľom o financovanie týkajúce sa 

predkladaných projektov 

2. poradenstvo firmám nachádzajúcim sa v portfóliu spoločnosti 

3. zabezpečenie spolufinancovania pre žiadateľov požadujúcich vyššiu finančnú čiastku 

ako je maximálna povolená hranica jednotlivých fondov  

http://www.sbagency.sk/podmienky-poskytnutia-uveru
http://www.nhfond.sk/
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Fondy rizikového kapitálu so samostatnou právnou subjektivitou 

 

1) Slovenský rozvojový Fond, a.s.    Investičný manažér:  

       QUADRICA Private Equity, a.s. 
 Karadžičova 2     Križkova 9 

 811 09 Bratislava     811 04 Bratislava 

 T: + 421 2 3810 2440    T: 02/32 777 221 

 E: quadrica@quadrica.sk    E: quadrica@quadrica.sk 

        www.quadrica.sk  

 

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

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

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

do zabehnutých spoločností, ktoré čelia finančným problémom, druhotnej platobnej 

neschopnosti alebo problémom s bankovým financovaním. Každú investičnú príležitosť 

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

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

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

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

nad investíciou, zastupuje záujmy Fondu a poskytuje poradenstvo samotným spoločnostiam 

s cieľom optimalizovať ich fungovanie.  

 

Veľkosť investície:   min. 0,5 – max. 2,3 mil. EUR 

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

vzťahy a kompetencie akcionárov počas životnosti projektu. Zmluva zároveň definuje 

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

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

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

spoločnosti poradensky a konzultačne realizovať firemnú stratégiu. SRF spoločnosť neriadi, 

no dozoruje nad investíciou, usmerňuje a pomáha. Exit, resp. ukončenie pôsobenia SRF, sa 

spravidla realizuje formou uplatnenia predkupného práva spoluvlastníka, alebo odpredajom 

novému investorovi. 

 

2) Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.  
    Laurinská 18 

 811 02 Bratislava 1 

T: +421 2 3240 9000, 0914 32 00 65  

 E: sekretariat.ba@wood-co.sk, Boris.Kostik@wood.com  

 www.wood.cz 

  

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

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

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

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

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

silným trhovým postavením a motivovaným manažmentom. 

 

Veľkosť investície:   min. 0,5 – max. 2,5 milióna EUR v prvej tranži. 

 

Rozsah financovania:  minoritné (min. 25%) bez manažérskej kontroly 

mailto:quadrica@quadrica.sk
http://www.quadrica.sk/
http://www.wood.cz/
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Forma financovania: výlučne majetková účasť v spol. s ručením obmedzeným 

a v akciových spoločnostiach 

 

Investičný horizont:    strednodobý t. j. 3 - 4 roky 

 

Vhodné štádiá financovania:  štartovacie - poskytnutie kapitálu v úvodnej fáze  

      rozvojové - financovanie expanzie 

 

3) Fond inovácií a technológií, a.s.    Investičný manažér:   
 Karadžičova 2     Investeers, a.s. 

 811 09 Bratislava     Trhová 54    

 E: info@fondfit.sk     841 01 Bratislava - Dúbravka 

 www.fondfit.sk     T: +421 915 835 671 

        E: michal.borza@investeers.com 

         

Poslaním Fondu inovácií a technológií (FIT) je formou poskytovania rizikového kapitálu 

podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo 

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

financovanie prostredníctvom úveru z finančných inštitúcií. Fond inovácií a technológií 

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

zámeru. Investičným manažérom spoločnosti Fond inovácií a technológii je spoločnosť 

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

vstupu, fungovania a exitu. 

 

Investičný horizont:    4 až 6 rokov 

 

Výška investície:    min. 20 000 EUR – max. 1 500 000 EUR 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

v kľúčových situáciách a pomáha firme rozvinúť sa v čo najväčšej miere.  

 

Podpora FIT zahŕňa: 

• predštartovací (seed) kapitál, štartovací kapitál ako aj kapitál na rozšírenie (expansion) 

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

osobne podieľame na ďalšom rozvoji projektu 

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

financovanie) 

• osobný prístup, mentoring, koučing; tvorbu stratégií rozvoja, príprava spoločnosti 

na vstup strategického investor 

 

mailto:info@fondfit.sk
http://www.fondfit.sk/
mailto:michal.borza@investeers.com
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III. Enterprise Europe Network (EEN) 

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

 

Jedným z nástrojov v oblasti podpory rozvoja internacionalizácie a medzinárodnej kooperácie 

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

 

Enterprise Europe Network (EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu MSP s nadnárodnými 

ambíciami. Enterprise Europe Network združuje viac ako 600 organizácií s 3000 skúsenými 

profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách. Partnerské organizácie 

po celom svete predstavujú obchodné a priemyselné komory, technologické centrá či výskumné 

inštitúcie.  

 

Sieť Enterprise Europe Network bola založená vo februári 2008 na základe iniciatívy Európskej 

komisie. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Rámcového programu na podporu 

konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (COSME), ktorého aktuálne programové 

obdobie predstavuje roky 2014 – 2020. Sieť EEEN je na Slovensku reprezentovaná projektom 

BISS Slovakia (Business and Innovation Support Services in Slovakia). Projekt bol pripravený 

partnermi predchádzajúcich európskych iniciatív na podporu podnikania - Euro info centier 

(EIC) a inovácií - Centier na prenos inovácií (IRC) v spolupráci s internetovým portálom 

EurActiv.sk. Koordinátorom projektu je BIC Bratislava, ďalšími partnermi sú: Slovak Business 

Agency, Slovenská obchodná a priemyselná komora a RPIC Prešov. 

 

Ciele siete EEN 

 

Pomáhať najmä malým a stredným podnikom prenikať na zahraničné trhy, pomáhať 

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

komisie. Táto iniciatíva poskytuje podnikateľom kontaktné miesta „one stop shop“, kde môžu 

získať informácie, poradenstvo a využívať široký rozsah ľahko dostupných služieb zameraných 

na podporu podnikania.  

 

Základné služby projektu:  

 vyhľadávanie partnerstiev - prostredníctvom prístupu k najväčšej európskej databáze 

obchodných príležitostí, odborníci pomáhajú nadväzovať nové medzinárodné 

partnerstvá s vynikajúcim rastovým potenciálom. Databáza ponúka vyše 15 tisíc 

obchodných a technologických profilov 

 organizovanie efektívnych bilaterálnych stretnutí pre obchodné spoločnosti, výskumné 

inštitúcie či univerzity ako pridanú hodnotu medzinárodných konferencií a veľtrhov, 

ktoré vám ušetria čas a peniaze 

 poskytovanie poradenstva v oblasti internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce, 

identifikovanie trhových príležitosti pre podnikanie, ako i poradenstvo pri expandovaní 

v medzinárodnom meradle. Konzultanti poskytujú taktiež poradenstvo týkajúce sa 

politík a legislatívy Európskej únie či ochrany duševného vlastníctva 

 

Databáza ponúk na partnerstvo (POD) 

Databáza ponúk na partnerstvo (POD) je systém, ktorý umožňuje bezplatný prístup k 15 tisícom 

ponúk a požiadaviek z celej Európy. Databáza slúži na vyhľadávanie obchodných, 

technologických a výskumných partnerov  na spoluprácu po celej Európe. Všetky profily, ktoré 

sú súčasťou POD databázy boli spracované a vložené prostredníctvom členských organizácií 

v sieti Enterprise Europe Network. https://www.een.sk/pod  

http://www.enterprise-europe-network.sk/
https://www.een.sk/pod
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IV. POMOC EURÓPSKEJ ÚNIE 

 

IV.1 EŠIF (PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 – 2020) 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ 

 

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

súdržnosti pomoc členským štátom s rámci nasledovných piatich štrukturálnych a investičných 

fondov EÚ:  

 

- Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

- Európsky sociálny fond (ESF) 

- Kohézny fond (KF) 

- Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

- Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) 

 

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

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

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

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

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

15,8 mil. EUR.  

 

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

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

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

Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia 

a v neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy.  

 

SR čerpá eurofondy prostredníctvom šiestich základných operačných programov: 

1. Výskum a inovácie  

2. Kvalita životného prostredia  

3. Integrovaná infraštruktúra  

4. Integrovaný regionálny operačný program  

5. Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia 

6. Efektívna verejná správa  
 

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

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

Samostatným režimom sa riadia programy Technická pomoc, Rozvoj vidieka, Rybné 

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

špecifických usmernení EK.  

 

Koncept realizácie finančných nástrojov cez Slovenský investičný holding 

 
SZRB Asset Management, a.s.,  

Grösslingová 44,  

81109 Bratislava 

E: office@szrbam.sk 

https://www.szrb.sk/ 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
mailto:office@szrbam.sk
https://www.szrb.sk/
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V programovom období rokov 2014 – 2020 je časť zdrojov z EŠIF (minimálne 3 % z každého 

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

európskej územnej spolupráce) implementovaných prostredníctvom Slovenského investičného 

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

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

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

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

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

potenciálne aj príspevky medzinárodných finančných inštitúcii. SIH implementuje prostriedky 

prostredníctvom viacerých finančných nástrojov cez finančných sprostredkovateľov. Finančné 

nástroje sú implementované v tých oblastiach, v ktorých ex-ante analýza, uskutočnená v r.2014, 

identifikovala trhové medzery. V rámci SIH sa počíta aj s vytvorením osobitných fondov 

zameraných na rôzne oblasti investovania, ktoré budú spravovať vybraní finanční 

sprostredkovatelia špecializovaní na danú oblasť.  

 

Štruktúra realizácie finančných nástrojov v rámci SIH. 

 

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

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

ako bolo v prípade iniciatívy JEREMIE. Svojím charakterom predstavujú vhodnú formu 

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

krátkodobou, strednodobou alebo dlhodobou – návratnosťou finančných prostriedkov alebo ich 

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

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

navýšeniu zdrojov súkromným kapitálom. Pri podpore formou návratnej finančnej pomoci 

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

prostriedky využité efektívnejšie a účelnejšie. Finančné nástroje vďaka ich flexibilným 

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

možné využiť aj pri podpore iných rozvojových investícií a aktivít.  
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Prostredníctvom Slovenského investičného holdingu sa predpokladá realizácia finančných 

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

alokácia). 

 

Operačný program Výskum a inovácie 

https://www.opvai.sk/ 

 
Kontakt na riadiaci orgán:    Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo hospodárstva SR 

Stromová 1      Mierová 19 

813 30 Bratislava     827 15 Bratislava 212  

T: + 421 2/59 374 111     T: + 421 2/48 541 111 

E: opvai@minedu.sk      E: vyzvy@mhsr.sk 

https://www.minedu.sk/     www.mhsr.sk 

 

Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 
Výskumná agentúra 

Hanulova 5/B 

841 01 Bratislava 

T:  +421 2/69 299 296 

E:  info@vyskumnaagentura.sk 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ 

 

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument 

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

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

prostredie pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a zabezpečiť podporu zvýšenia 

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

na zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

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

a na operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z programového obdobia 

2007 – 2013. Operačný program Výskum a inovácie je kľúčovým implementačným nástrojom 

stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

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

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

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

relevantnosti pre potreby inteligentnej špecializácie.  

 

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

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

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

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

časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti MSP. Podpora z operačného 

programu Výskum a inovácie môže mať v závislosti od typu projektu formu nenávratného 

grantu alebo formu návratnej pomoci (návratná pomoc je relevantná iba pre vybrané aktivity 

operačného programu Výskum a inovácie, ktoré sú v gescii Ministerstva hospodárstva SR) 

prostredníctvom finančných nástrojov, ktorá znamená pre žiadateľa prístup k financovaniu 

za zvýhodnených podmienok oproti štandardným trhovým podmienkam. Ide najmä o produkty 

ako napríklad úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázi kapitálové investície, 

bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov a i. 

 

https://www.opvai.sk/
mailto:opvai@minedu.sk
https://www.minedu.sk/
http://www.mhsr.sk/
mailto:info@vyskumnaagentura.sk
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/
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Operačný program Kvalita životného prostredia 

www.op-kzp.sk 

 

Aktuálne výzvy na rok 2019: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/61-sk/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/ 

 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/04/Harmonogram_vyziev_2019_verzia_4-

bez_SZ.pdf 

 
Kontakt na riadiaci orgán:    Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Ministerstvo životného prostredia SR   Ministerstvo vnútra SR 

Sekcia environmentálnych programov a projektov Sekcia európskych programov 

Nám. Ľudovíta Štúra 1     Pribinova 2 

812 35 Bratislava     812 72 Bratislava 

Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava  Pracovisko: Panenská 21, 812 82 Bratislava 

T:  +421 2/59 561 111     T: +421 2/50 945 012 

E: info@enviro.gov.sk     E: metodika.adapt@minv.sk 

www.minzp.sk       www.minv.sk 

 

Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Slovenská inovačná a energetická agentúra  Slovenská agentúra životného prostredia 

Sekcia implementácie EŠIF    Sekcia fondov EÚ 

Bajkalská 27      Pracovisko: Karloveská 2  

827 99 Bratislava     841 04 Bratislava 

T: +421 2/58 248 401     T: +421 906 314 111 

E:  esif@siea.gov.sk     E:  sekretariat_ba@sazp.sk 

www.siea.sk      www.sazp.sk 

 

Riadiacim orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia je Ministerstvo 

životného prostredia SR. Globálnym cieľom operačného programu je podporiť trvalo 

udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov zabezpečujúce ochranu životného 

prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho 

nízkouhlíkového hospodárstva. Operačný program Kvalita životného prostredia nadväzuje 

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

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

je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. 

 

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

https://www.opii.gov.sk/ 

 
Kontakt na riadiaci orgán: Kontakt na sprostredkov. orgán pre prioritnú os 7: 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR  Úrad podpr. vlády SR pre investície a informatizáciu 

Námestie slobody č. 6    Štefánikova 15 

810 05 Bratislava    811 05 Bratislava 

T: 02 5949 4111 

E: opii@opii.gov.sk    E: vicepremier@vicepremier.gov.sk 

https://www.mindop.sk/    https://www.vicepremier.gov.sk/ 

 

OP Integrovaná infraštruktúra predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci 

z EŠIF na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným 

a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality. Globálnym cieľom OPII 

http://www.op-kzp.sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/61-sk/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/04/Harmonogram_vyziev_2019_verzia_4-bez_SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/04/Harmonogram_vyziev_2019_verzia_4-bez_SZ.pdf
mailto:info@enviro.gov.sk
mailto:metodika.adapt@minv.sk
http://www.minzp.sk/
http://www.minv.sk/
mailto:esif@siea.gov.sk
mailto:sekretariat_ba@sazp.sk
http://www.siea.sk/
http://www.sazp.sk/
https://www.opii.gov.sk/
mailto:opii@opii.gov.sk
mailto:vicepremier@vicepremier.gov.sk
https://www.mindop.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
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je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a 

zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, 

rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. 

 

Riadiacim orgánom OPII je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sprostredkovateľským 

orgánom pod Riadiacim orgánom (pre Prioritnú os 7 - Informačná spoločnosť) je Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Celkový rozpočet financovania OP II 

prestavuje sumu 3 966 645 373 EUR.  

 

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

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

prostredníctvom zavádzania opatrení pre zvýšenie používania elektronického obchodu, 

rozširovania možností pre elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu v jednotnom 

digitálnom priestore a podporou najmä MSP prostredníctvom zdieľaných služieb.  

 

 

Integrovaný regionálny operačný program 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/integrovany-regionalny-operacny-program/ 

 
Kontakt na riadiaci orgán:    Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo kultúry SR 

Sekcia programov regionálneho rozvoja 

Račianska 153/A     Námestie SNP 33 

830 03 Bratislava 33     813 31 Bratislava 

T: +421 2/58 317 489     T: +421 2/20 482 330 

E: info@land.gov.sk     E: soiroppo3@culture.gov.sk 

www.mpsr.sk       http://www.culture.gov.sk/ 

 

Kontakt na sprostredkovateľský orgán:  Sprostredkovateľské orgány sú taktiež  

Ministerstvo zdravotníctva SR   všetky samosprávne kraje a krajské mestá. 

Limbová 2   

837 52 Bratislava 

T: +421 2/593 73 111 

E:  office@health.gov.sk 

www.health.gov.sk 

     

K hlavným prioritám programu patrí bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup 

k účinným a kvalitným verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, 

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

komunitou. Celková alokácia Integrovaného regionálneho operačného programu za zdroje EÚ 

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

regionálneho rozvoja. Podpora z operačného programu je prevažne poskytovaná formou 

nenávratného finančného príspevku. 

 

Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sprostredkovateľskými orgánmi Ministerstvo 

zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, všetky samosprávne kraje a krajské mestá. 

Hlavným cieľom operačného programu je prispieť k podpore kvality života a zabezpečiť trvalo 

udržateľné poskytovanie verejných služieb naprieč celou krajinou. Je prínosom pre vyvážený a 

udržateľný regionálny rozvoj a hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť slovenských 

regiónov, miest a obcí.   

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/integrovany-regionalny-operacny-program/
mailto:info@land.gov.sk
http://www.mpsr.sk/
http://www.culture.gov.sk/
mailto:office@health.gov.sk
http://www.health.gov.sk/
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Operačný program Ľudské zdroje 

https://ludskezdroje.gov.sk/ 

 
Kontakt na riadiaci orgán (gestor prior. osí 2, 3, 4): Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  Implementačná agentúra MPSVaR SR 

Sekcia fondov EÚ 

Špitálska 4, 6, 8      Špitálska 6 

816 43 Bratislava     814 55 Bratislava 

T: +421 2 /20 462 912     T: +421 2 /20 431 100 

E: esf@employment.gov.sk    E: ia@ia.gov.sk 

www.employment.gov.sk     www.ia.gov.sk 

 

Kontakt na sprostredkovateľský orgán:  Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 
Ministerstvo vnútra SR      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

(gestor pre prior. os 5, 6)     (gestor pre prioritnú os 1 OP ĽZ Vzdelávanie) 

Sekcia európskych programov    Sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

Odbor inklúzie marginalizov. rómskych komunít  

Panenská 21      Stromová 1 

812 82 Bratislava     813 30 Bratislava 

T: +421 2 /50 945 023     T: +421 2 /59 374 561 

E: imrk@minv.sk     E: esf.vzdelavanie@minedu.sk 

www.minv.sk/?OPLZ     www.minedu.sk/operacny-program-ludske-

zdroje 

 

Prostredníctvom operačného programu je podporované vzdelávanie, zvýšenie účasti mladých 

ľudí na trhu práce, zvýšenie zamestnanosti, sociálne začleňovanie a osobitne integrovanie 

marginalizovaných rómskych komunít. Globálnym cieľom operačného programu je podporiť 

rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia na trh práce 

a zlepšenie ich sociálnej situácie. Operačný program Ľudské zdroje nadväzuje na Operačný 

program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačný program Vzdelávanie z programového 

obdobia 2007 – 2013. 

 

Celková alokácia operačného programu Ľudské zdroje z prostriedkov EÚ je 

2 204 983 517 EUR. Operačný program je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu, 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a osobitných rozpočtových prostriedkov EÚ 

na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Podpora z operačného programu Ľudské 

zdroje je prevažne poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. Pri určitých 

aktivitách, kde je takáto pomoc efektívnejšia, je využitá aj návratná finančná pomoc 

prostredníctvom finančných nástrojov (týka sa najmä prioritných osí 5 a 6). 

 

Územná oprávnenosť: 

 prioritné osi 1 Vzdelávanie, 3 Zamestnanosť a 4 Sociálne začlenenie a ich aktivity 

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

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

rozvinutých regiónov (celé územie SR s výnimkou územia Bratislavského kraja) 

 

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

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

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

prioritných osí 5, 6). 

 

https://ludskezdroje.gov.sk/
mailto:esf@employment.gov.sk
mailto:ia@ia.gov.sk
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
mailto:imrk@minv.sk
mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk
http://www.minv.sk/?OPLZ
http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje
http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje
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Operačný program Efektívna verejná správa 

http://www.reformuj.sk/ 

 
Ministerstvo vnútra SR 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

T: 02/5094 1111 

https://www.minv.sk/ 

 

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

transparentná verejná správa, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme 

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

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

prestavuje 278 449 284 EUR.  

 

IV.2 EURÓPSKY POĽNOHOSPODÁRSKY FOND PRE ROZVOJ VIDIEKA 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sk 

 

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

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

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

rybného hospodárstva. Podpora prispieva k zlepšeniu konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podporovaním reštrukturalizácie, rozvoja 

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

kvality života vo vidieckych oblastiach a podpory diverzifikácie hospodárskej činnosti.  

 

Priame platby 

Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Podmienky 

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

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

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

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

 

Zoznam aktuálnych priamych podpôr 

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

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

2. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) 

 Schémy oddelených priamych platieb 

 Schémy viazaných priamych platieb 

3. zo štátneho rozpočtu SR - prechodné vnútroštátne platby 

 

Dotácie v rámci Spoločnej organizácie trhu 

http://www.apa.sk/organizacia-trhu 

 

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je možné poskytovať podpory v oblasti 

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

živočíšnymi komoditami a podporu exportu, trhové mechanizmy, propagácia, školské 

programy. Ide o podpory európske s čiastočným spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu SR.  

Konkrétne informácie o aktuálne realizovaných formách podpory priebežne zverejňuje 

Poľnohospodárska platobná agentúra na svojej internetovej stránke (viď hore).  

http://www.reformuj.sk/
https://www.minv.sk/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sk
http://www.apa.sk/index.php?navID=123
http://www.apa.sk/organizacia-trhu
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Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/program-rozvoja-vidieka/ 

 
Kontakt na riadiaci orgán:    Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra 

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb 

Dobrovičova 12     Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava     815 26 Bratislava 

T: +421 2/59 266 111     T: +421 2/52 733 800 

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

www.mpsr.sk       www.apa.sk 

 

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

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. PRV predstavuje programový dokument 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na poskytnutie podpory z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovom období 2014 – 2020. 

Stratégia PRV je zameraná na dosiahnutie týchto cieľov: 

 posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora 

 udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám 

 vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a 

udržiavania pracovných miest 

 

Celková alokácia PRV zo zdrojov EÚ predstavuje 1 559 691 844 EUR. 

 

 

IV.3 PODPORA EÚ V SEKTORE RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA 

 

Európsky námorný a rybársky fond (2014 - 2020) 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_sk 

 

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

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

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

založená na raste a zamestnanosti. ENRF s rozpočtom vo výške 6,4 miliardy EUR v rokoch 

2014 - 2020 financuje projekty na realizáciu novej reformovanej spoločnej rybárskej politiky 

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

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

zamestnanosti v rámci integrovanej námornej politiky EÚ (INP). 

 

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

diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev, poskytovať finančné prostriedky 

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

pobrežných oblastiach a uľahčovať žiadateľom prístup k financovaniu. 

 

  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/program-rozvoja-vidieka/
mailto:info@land.gov.sk
mailto:info@apa.sk
http://www.mpsr.sk/
http://www.apa.sk/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_sk
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Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/66-sk/operacny-program-rybne-hospodarstvo/ 

 
Kontakt na riadiaci orgán:    Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra 

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb 

Dobrovičova 12     Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava     815 26 Bratislava 

T: +421 2/59 266 111     T: +421 2/52 733 800 

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

www.mpsr.sk      www.apa.sk 

 

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

ktorý je základným rámcom na poskytovanie podpory spolufinancovanej z Európskeho 

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

štátneho rozpočtu. OP RH pokrýva celé územie SR. 

 

Hlavným cieľom OP RH je podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného sektora 

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

ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ. 

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

 

 

IV.4 PROGRAMY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/ 

 

Cieľom Európskej územnej spolupráce je politika súdržnosti a prináša rámec na výmenu 

skúseností medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi subjektmi z rôznych členských 

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

vyčlenená na EÚS je 9,3 miliardy EUR.  

 

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

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

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

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

 

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 

 
Kontakt na riadiaci orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 

T: +421 2/59 266 301 

www.mpsr.sk 

 

Programy spolupráce sú doplnkové k hlavným programom EU. Boli vytvorené zo spoločného 

úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré rozvinú 

spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicu. V programovom období rokov 

2014 – 2020 sú implementované nasledovné programy cezhraničnej spolupráce: 

  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/66-sk/operacny-program-rybne-hospodarstvo/
mailto:info@land.gov.sk
mailto:info@apa.sk
http://www.mpsr.sk/
http://www.apa.sk/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/
http://www.mpsr.sk/
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Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

https://www.sk-cz.eu/sk/ 

 

Cieľom programu spolupráce je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť 

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

oblasti podpory: 

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

synergií medzi podnikmi centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím 

prostredím 

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

a celoživotného vzdelávania vypracovaním a naplňovaním spoločných programov 

vzdelávania, odbornej prípravy a školení 

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

• ochrana a obnova biologickej rozmanitosti, ochrana a obnova pôdy a podpora 

ekosystémových služieb vrátane siete NATURA 2000 a ekologickej infraštruktúry 

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

 

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

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

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

Moravskosliezskeho kraja. V rámci programu sú podporované iba spoločné projekty 

zahŕňajúce partnerov, ktorí pochádzajú z oboch krajín zúčastnených na programe. 

Financovanie projektu zo zdrojov EU prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

je vo výške 90 139 463,- EUR. 

 

Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 

https://www.sk-at.eu/o-programe 

 

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

pohraničnej oblasti. Cieľom programu je hlavne:  

• prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu a zlepšenie cezhraničného 

vzdelávacieho systému  

• ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva  a biodiverzity, posilnenie cezhraničnej 

integrácie ekologických sietí 

• podpora udržateľných dopravných riešení 

• posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce, prepojenie predškolských 

a školských inštitúcií  

Oprávneným územím, v ktorom je možné realizovať aktivity, sú oblasti pohraničia Slovenskej 

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

partnerov, ktorí pochádzajú z oboch krajín zúčastnených na programe. V SR ide o územie 

Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Na rakúskej strane programová oblasť 

zahŕňa severné a stredné Burgenlandsko (NUTS 3), Viedeň a Dolné Rakúsko. Financovanie 

zo zdrojov EU je vo výške 75 892 681,- EUR.  

 

Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 

http://www.skhu.eu/?lang=sk 

 

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

prírodného a kultúrneho dedičstva v slovensko-maďarských pohraničných oblastiach 

v rámci cestovného ruchu. Zahŕňa spoločné vodohospodárstvo, predchádzanie katastrofám, 

https://www.sk-cz.eu/sk/
https://www.sk-at.eu/o-programe
http://www.skhu.eu/?lang=sk
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vytváranie vhodných podmienok na obnovu kultúrneho a architektonického dedičstva a rozvoj 

udržateľného cezhraničného cestovného ruchu. 

Program sa zameriava na:  

• podporu zlepšenia prístupu ku kultúrnym a k prírodným zdrojom  

• rozvoj základných podmienok potrebných na zvyšovanie pracovnej cezhraničnej 

mobility  

• podporu udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility 

• podporu spolupráce verejných inštitúcií a spoločenstiev, ktoré nažívajú vedľa seba po 

oboch stranách hranice. 

 

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

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

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

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

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

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

ktorí pochádzajú z oboch krajín zúčastnených na programe. Rozpočet projektu zo strany EU je 

155 808 987,- EUR.  

 

Program Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 

https://sk.plsk.eu/ 

 

Program spolupráce odpovedá na najdôležitejšie cezhraničné výzvy, ktoré sú prepojené 

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

strategicky podporuje:   

• vytvorenie integrovanej dopravnej siete, ktorá urýchli hospodársky rast a skráti čas 

cestovania medzi oblasťami na oboch stranách hranice 

• zvýšenie atraktívnosti spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva s ohľadom na 

ochranu životného prostredia a zmenu klímy 

• prispôsobenie systému odborného vzdelávania požiadavkám cezhraničného pracovného 

trhu a očakávaniam zamestnávateľov 

 

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

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

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

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

Rzeszow a mesto Rzeszow v rzeszovskom subregióne a okres (powiat) Myślenice 

v krakovskom subregióne. Na slovenskej strane oprávnené územie zahŕňa Prešovský 

samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom 

samosprávnom kraji. V rámci programu sú podporované iba spoločné projekty zahŕňajúce 

partnerov, ktorí pochádzajú z oboch krajín zúčastnených na programe. Celková suma podpory 

zo zdrojov EÚ je vo výške 154 988 723,-EUR.  

 

Operačný program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko –Rumunsko – 

Ukrajina 2014 – 2020 

https://huskroua-cbc.eu/ 

 

Cieľom programu je s podporou EÚ stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu 

a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi 

členských štátov ležiacich na spoločnej hranici. Program sa zameriava na zintenzívnenie a 

https://sk.plsk.eu/
https://huskroua-cbc.eu/
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prehĺbenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi oprávnenými 

regiónmi Ukrajiny Maďarska, Rumunska a Slovenska (Košický kraj, Prešovský kraj) 

pri rešpektovaní zásad a princípov trvalo udržateľného rozvoja. Alokácia finančných 

prostriedkov zo zdrojov EU je vo výške 73 952 000,- EUR.  

Hlavnými cieľmi operačného programu sú:  

• podpora miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva 

• ochrana životného prostredia, zmiernenie vplyvov klimatických zmien a prispôsobenie 

sa im 

• zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľných voči klimatickým zmenám 

odolných dopravných a komunikačných sietí a systémov 

• spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a dopravy 

 

Ďalšie programy podpory z EŠIF 

 

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

do nadnárodných a medzinárodných programov financovaných zo zdrojov EÚ. Ide 

o programy, ktorých prostredníctvom sú podporované spoločné projekty realizované 

v partnerstve medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi inštitúciami z rôznych krajín EÚ. 

Na relevantných projektoch môžu v rôznej miere participovať aj subjekty zo súkromného 

sektora vrátane MSP. 

 

Program spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 

http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/ 

 

Nadnárodný program bude v programovom období 2014 – 2020 podporovať regionálnu 

spoluprácu medzi krajinami centrálnej Európy (CE) a je do neho zapojených 9 členských 

štátov EÚ. Všeobecným cieľom programu je „spolupracovať medzi hranicami pre vytvorenie 

centrálnej Európy ako lepšieho miesta pre život a prácu“. Detailnejšie, nadnárodná spolupráca 

môže zlepšiť realizáciu inteligentných riešení odpovedajúcich na regionálne výzvy v oblasti 

inovácií, nízkouhlíkovej ekonomiky, životného prostredia, kultúry a dopravy. Oprávnenými 

subjektmi sú aj akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, obchodné komory 

a mimovládne organizácie. Celková podpora zo strany EÚ je vo výške 246 581 112,- EUR.  

Program sa skladá z nasledovných štyroch prioritných osí: 

• spolupráca v oblasti inovácií pre zvýšenie konkurencieschopnosti strednej Európy 

• spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v strednej Európe 

• spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej 

Európe 

• spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy 

• technická pomoc 

 

Výzvy sú priebežne zverejňované na webstránke www.interreg-central.eu. Úrad vlády SR 

vykonáva úlohy Národného kontaktného bodu a informácie v slovenskom jazyku sú 

zverejňované na stránke www.centraleurope.vlada.gov.sk. 

 

Interreg Dunajský nadnárodný program spolupráce 2014-2020 

www.danube.vlada.gov.sk 

 

Dunajský program, ktorý prispieva k implementácii makro regionálnej Stratégie EÚ 

pre dunajský región. Program presadzuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť 

dunajského regiónu vo vybraných oblastiach. Oprávnenými prijímateľmi podpory 

http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/
http://www.interreg-central.eu/
http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/
http://www.danube.vlada.gov.sk/


Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2019  SBA 

 

39 

z prostriedkov programu sú miestne, regionálne a národné verejné orgány, organizácie riadiace 

sa verejným právom, medzinárodné organizácie a súkromné organizácie, vrátane súkromných 

podnikov z krajín EÚ programovej oblasti. Financovanie zo zdrojov EÚ je alokované vo výške 

221 924 597, - EUR.  

Program sa skladá z nasledovných štyroch prioritných osí: 

• inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región 

• dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre 

• lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región 

• dobre spravovaný dunajský región 

 

Výzvy sú priebežne zverejňované na webstránke www.interreg-danube.eu. Úrad vlády SR 

vykonáva úlohy Národného kontaktného bodu a informácie v slovenskom jazyku sú 

zverejňované na stránke www.danube.vlada.gov.sk. 

 

Medziregionálna spolupráca 

 

Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020 

https://www.interregeurope.eu/ 

 

Hlavným cieľom programu je zlepšiť politiky regionálneho rozvoja cez výmenu skúseností 

a overených úspešných postupov na zlepšenie stratégií pre vlastných občanov. Cez projekty sa 

financuje výmena skúseností, ako aj kontinuálne vzdelávanie pre organizácie, ktoré sa 

zaoberajú regionálnym rozvojom. Do projektu sú zapojené všetky členské štáty EÚ, Nórsko 

a Švajčiarsko. Financovanie zo zdrojov EÚ je vo výške 359 326 320,- EUR.  

Program sa zameriava na tieto 4 oblasti:  

• výskum, technologický vývoj a inovácie 

• konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov 

• nízkouhlíkové hospodárstvo 

• životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov 

 

Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 

http://www.interact-eu.net/ 

 

Program spolupráce INTERACT poskytuje služby programom Interreg vo všetkých 

28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia 

programov, propagácii výsledkov územnej spolupráce a oblasti zlepšenia riadiacich schopností 

programov pri zavádzaní inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce.  

 

Program INTERACT neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a 

predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií 

(Turku, Valencia, Viborg a Viedeň). Poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom 

školení, workshopov, seminárov a konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné 

skupiny; publikuje praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov; poskytuje 

individuálne poradenstvo pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca. 

Priority programu:  

• lepšenie riadiacich a kontrolných kapacít programov Interreg 

• zlepšenie kapacity Interreg pri zachytávaní a propagácii výsledkov programov 

spolupráce 

• zlepšenie kapacity riadenia spolupráce v oblasti inovatívnych prístupov 

http://www.interreg-danube.eu/
http://www.danube.vlada.gov.sk/
https://www.interregeurope.eu/
http://www.interact-eu.net/
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Ďalšími programami medziregionálnej spolupráce v programovom období 2014-2020 sú 

programy Espon a Urbact, ktoré však nie sú prioritne určené pre MSP:   

 

ESPON 2014 – 2020 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/program-espon-2020-87/o-programe-809 

 

Program je zameraný na podporu výskumu v oblasti územného plánovania a regionálneho 

rozvoja a posilnenie účinnosti politiky súdržnosti EÚ.  

 

URBACT 2014 - 2020  

https://urbact.eu/urbact-slovenska-republika 

 

URBACT podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami, ktorých 

implementáciu na národnej úrovni koordinuje MDVRR SR. Súčasťou sú všetky štáty EÚ, 

Nórsko a Švajčiarsko. 

 

IV.5 KOMUNITÁRNE PROGRAMY 

 

Komunitárne programy sú nástrojom EÚ, ktorý slúži k prehlbovaniu spolupráce a riešeniu 

spoločných problémov členských krajín EÚ v oblasti konkrétnych politík EÚ. Tieto programy 

sú financované priamo z rozpočtu EÚ a sú spravované Európskou komisiou. Tvoria základ 

pre intenzívnu európsku spoluprácu, reprezentujú a podporujú integráciu politiky Spoločenstva 

pomocou implementácie viacročných projektov cez medzinárodné konzorciá. Komunitárne 

programy sú definované postupnosťou opatrení prijatých EK, ktoré sledujú jeden primárny cieľ 

– rozšírenie a spevňovanie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ v dlhodobom časovom 

období. 

 

Horizont 2020  

Kancelária Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

Lamačská cesta 8/A  

811 04 Bratislava 

T: +421 2 69253 164 |  

E: h2020@cvtisr.sk 

http://h2020.cvtisr.sk/ 

 

Aktuálne výzvy Horizontu 2020 a viac informácií je dostupných na stránkach:  

http://h2020.cvtisr.sk/sk/vyzvy/zoznam-vyziev.html?page_id=2138 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

 

Horizont 2020 je kľúčovým pilierom Inovácie v Únii, hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020, 

ktorej cieľom je posilniť konkurencieschopnosť Európy v celosvetovom meradle. 

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií 

(vrátane 7. rámcového programu), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu 

pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a aktivity Európskeho inovačného a 

technologického inštitútu (EIT). Horizont 2020 integruje podporu výskumu a inovácií, pričom 

kladie dôraz na podporu MSP a riešenie veľkých spoločenských výziev. Súčasťou je podpora 

výskumného a vzdelávacieho programu spoločenstva EURATOM v oblasti jadrovej energie a 

bezpečnosti. Horizont 2020 je v úzkej synergii s ostatnými európskymi iniciatívami slúžiacimi 

na podporu nadnárodných projektov s jasným trhovým potenciálom ako Eureka a taktiež 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/program-espon-2020-87/o-programe-809
https://urbact.eu/urbact-slovenska-republika
http://h2020.cvtisr.sk/
http://h2020.cvtisr.sk/sk/vyzvy/zoznam-vyziev.html?page_id=2138
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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s iniciatívami na podporu medzinárodnej spolupráce ako Enterprise Europe Network.  

 

Rozpočet programu Horizont 2020 je 77 028,3 miliónov EUR, pričom na prvý pilier pripadá 

približne 24,4 mld. EUR, na druhý 17 mld. EUR a na tretí 29,7 mld. EUR. Zvyšné prostriedky 

sú určené pre ďalšie ciele. Zdroje programu sa sústreďujú  na tri rôzne, ale navzájom sa 

posilňujúce priority: 

1. EXCELENTNÁ VEDA - Tento cieľ je zameraný na zvýšenie excelentnosti vedeckej 

základne Európy a zaistenie stáleho toku výskumu svetovej úrovne s cieľom zabezpečiť 

dlhodobú konkurencieschopnosť Európy. Slúži na podporu najlepších myšlienok, rozvoj 

talentov v Európe, sprístupnenie prioritnej výskumnej infraštruktúry pre výskumných 

pracovníkov a na zatraktívnenie Európy pre najlepších svetových výskumných pracovníkov. 

2. VEDÚCE POSTAVENIE PRIEMYSLU - Zámerom tohto cieľa je urobiť z Európy 

prostredníctvom podpory činností, ktorých náplň určia podniky, príťažlivejšie miesto 

z hľadiska investícií do výskumu a inovácií (vrátane ekoinovácie). Prostredníctvom tohto cieľa 

sa budú poskytovať rozsiahle investície do kľúčových priemyselných technológií, 

maximalizovať potenciál rastu európskych podnikov prostredníctvom poskytnutia primeraného 

financovania a pomáhať inovatívnym MSP dostať sa do svetovej špičky. 

3. SPOLOČENSKÉ VÝZVY- Tento cieľ odráža politické priority stratégie Európa 2020 a 

slúži na riešenie hlavných obáv občanov v Európe a mimo nej. Financovanie sa bude 

zameriavať na šesť kľúčových tém:  

• zdravie, demografické zmeny a kvalita života  

• potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum 

a bioekonomika 

• bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia  

• inteligentná a integrovaná doprava šetrná k životnému prostrediu  

• opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny  

• inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti 

 

COSME 2014-2020 

https://innonews.blog/cosme-europsky-program-pre-msp/ 

 

Aktuálne výzvy a viac informácií je dostupných na stránke:  

 https://innonews.blog/category/cosme/ 

 

Program pre konkurencieschopnosť MSP na roky 2014-2020 je európsky komunitárny 

program zameraný na podporu konkurencieschopnosti európskych podnikov. Jeho cieľom je 

zvýšiť prístup MSP k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu 

a zlepšovanie podnikateľského prostredia. Program COSME je postavený na štyroch hlavných 

cieľoch, na ktorých sa bude nasledovne deliť aj rozpočet COSME v celkovej výške 

2,3 miliardy EUR: 

• zlepšenie prístupu MSP k financovaniu – poskytovanie záruk finančným 

spoločnostiam, poskytnutie rizikového kapitálu 

• podpora internacionalizácie a zlepšenie prístupu na trhy – okrem iného je z programu 

financovaná sieť EEN, ktorú tvorí 600 pobočiek vo viac ako 50 krajinách a pomáha 

nájsť pre MSP obchodných partnerov, rozumieť právnym predpisom a získať 

financovanie 

https://innonews.blog/cosme-europsky-program-pre-msp/
https://innonews.blog/category/cosme/
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• zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť podnikov – COSME 

podporuje akcie na zlepšenie podmienok pre fungovanie podnikov, ako aj rozvoj 

klastrov 

• podnietenie podnikateľskej kultúry, podpora podnikania – COSME podporuje oblasti 

ako je vzdelávania podnikateľov, mentorstvo, rozvoj podporných služieb pre nových 

potencionálnych podnikateľov aj z radov žien a seniorov 

 

COSME je program, ktorým sa vykonáva iniciatíva „Small Business Act” (Zákon o malých 

podnikoch), ktorá odráža politickú vôľu Komisie uznať ústrednú úlohu MSP v hospodárstve 

EÚ. Jedným z hlavných cieľov programu COSME je poskytnúť MSP lepší prístup 

k financovaniu v rôznych fázach ich životného cyklu: pri založení, rozširovaní alebo prevode 

podniku. 

 

Financovanie je zabezpečené v spolupráci s finančnými sprostredkovateľmi. EIF uverejní 

na základe podpísanej dohody otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu, kde sa prihlasujú 

oprávnené finančné inštitúcie (banky, záručné inštitúcie, fondy, atď.). Na základe hĺbkovej 

analýzy sú potom vybraní finanční sprostredkovatelia, ktorí môžu sprístupniť nové 

financovanie európskym MSP vo všetkých sektoroch.  

 

Dôležitým nástrojom podpory MSP bude v rokoch 2019 – 2020 Európska rada pre inovácie 

– European Innovation Council (EIC), ktorá pod seba začlení viaceré existujúce schémy 

podpory. Tie budú rozdelené na dve hlavné iniciatívy pokrývajúce celý inovačný cyklus: 

„Pathfinder“:   financovanie radikálne nových technológií, ktoré vzídu z kolaboratívneho 

výskumu. Spadá sem existujúci nástroj FET (Future and Emerging Technologies,) ktorý 

podporuje prvé štádiá vedeckého a technologického výskumu a inovácie okolo nových 

myšlienok smerom k radikálne prelomovým budúcim technológiám. Na rozdiel of SME 

Instrument umožňuje financovanie aj projektov, ktoré ešte nedosiahli úroveň 6 technologickej 

pripravenosti (TRL). Financovanie má formu grantu s príspevkom EÚ až do výšky 100% 

oprávnených nákladov. Výzvy nie sú tematicky obmedzené. V roku 2019 sú otvorené 

nasledovné výzvy na podávanie projektových návrhov: 

•  FET-Open Challenging Current Thinking (kód výzvy FETOPEN-01-2018-2019-

2020), typ akcie: Research and Innovation action, uzávierka podávania návrhov: 

18. september 2019 

•  FET Innovation Launchpad (kód výzvy FETOPEN-03-2018-2019-2020), typ akcie: 

Coordination and Support Action, uzávierka podávania návrhov: 8. október 2019 

•  FET Proactive: emerging paradigms and communities (kód výzvy FETPROACT-EIC-

05-2019), typ akcie: Research and Innovation action, uzávierka podávania návrhov: 

3. september 2019 

•  EIC Transition to Innovation Activities (kód výzvy FETPROACT-EIC-06-2019), typ 

akcie: Research and Innovation action, uzávierka podávania návrhov: 3. september 

2019 

 

„Accelerator“: iniciatíva, ktorá pod seba začlenila existujúci nástroj SME Instrument, 

ktorého cieľom je podporiť najinovatívnejšie malé a stredné podniky, vrátane start-upov, 

s veľkým potenciálom rastu schopné samostatne prežiť v trhovom prostredí.  

 

Novinkou je utlmenie fázy 1 SME Instrument, ktorá je zameraná na vypracovanie štúdie 

konceptu a uskutočniteľnosti inovácie. V roku 2019 bude mať dve posledné uzávierky: 7. máj 

a 5. september 2019.  
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Pokračuje ďalej súčasná fáza 2 zameraná na vývoj produktu, jeho testovanie, validáciu 

a uvedenie na trh. Novým prvkom od júna 2019 bude tzv. blended finance – možnosť získať 

podporu nielen formou grantu (max. do 2,5 mil. EUR, 70% oprávnených nákladov projektu), 

ale aj formou súkromnej investície (do 15 mil. EUR). Pre všetky schválené projekty bude 

naďalej k dispozícii široká paleta akceleračných služieb na rozvoj podnikania. V roku 2019 

sú naplánované dve uzávierky podávania projektových návrhov v rámci tejto fázy: 5. jún 2019 

a 9. október 2019.  

 

Ďalšími nástrojmi EIC na podporu inovácií sú: 

• Fast Track to Innovation (FTI): financuje projekty blízko trhu (s ukončených 

výskumom a vývojom, ktoré ešte neboli komerčne nasadené), ktoré budú realizované 

malými medzinárodnými konzorciami. Zmyslom schémy je podpora projektov, ktoré 

by inak nezískali financovanie z komerčných zdrojov a skrátenie času nasadenia nových 

riešení na trh. Pri schéme FTI nie je obmedzená účasť firemného sektora len na MSP a 

teda zúčastniť sa ho môžu aj veľké spoločnosti. 

• EIC Horizon Prizes: ceny programu Horizont 2020, ktoré ponúkajú hotovostné 

prostriedky pre tých, ktorí navrhnú najefektívnejšie riešenie problému. Vyhlasujú sa 

v úzko vymedzených oblastiach týkajúcich sa aktuálnych spoločenských výziev a 

ponúkajú financovanie zvyčajne od 1-5 mil. eur. Každá cena má špecifický rozpočet, 

termín otvorenia výzvy ako aj uzávierky predkladania návrhov. 

 

Význam nástrojov Európskej rady pre inovácie zameraných na MSP vzrastie ešte viac v ďalšom 

rámcovom programe Horizon Europe (2021 – 2027), v rámci ktorého bude mať EIC 

k dispozícii 10 mld. EUR.   

 

Program Horizont 2020 podporuje MSP okrem vyššie  spomenutých iniciatív aj v rade ďalších 

nástrojov a opatrení: 

• Eurostars – prvý európsky podporný program špecificky zameraný na MSP s cieľom 

podporiť výskum a inovácie. Program poskytuje podporu a finančné prostriedky MSP 

s cieľom motivovať ich k tomu, aby viedli medzinárodné projekty zamerané na výskum 

a inovácie. 

• Spoločné výskumné projekty podľa priorít – v tejto oblasti sa môžu firmy, bez 

ohľadu na svoju veľkosť alebo aktivity, zúčastniť v pozícii výskumnej firmy (ako súčasť 

vývojového tímu, ktorý rieši vývoj novej technológie, produktu, služby či procesu) 

alebo užívateľa (ktorý participuje na testovaní, overovaní alebo dokázaní 

životaschopnosti nových technológií alebo produktov). 

• MSCA/RISE: Stáže výskumných pracovníkov, ktoré podporujú interdisciplinárnu, 

medzisektorovú a medzinárodnú mobilitu, ako aj zdieľanie vedomostí. Pre firmy sú 

najzaujímavejšie tzv. výmenné pobyty – Research and Innovation Staff Exchange 

(RISE), od ktorých si Komisia sľubuje podporiť inovácie prostredníctvom vzájomného 

prepájania znalostí a výmeny skúseností. 

 

Negrantovým nástrojom na podporu MSP v rámci Horizontu 2020 je „Prístup k rizikovému 

financovaniu (Access to Risk Finance)“ prostredníctvom nástrojov InnovFin. 

 

V rámci programu "Prístup k rizikovému financovaniu" pomáha program Horizont 2020 

spoločnostiam a iným organizáciám, ktoré sa zaoberajú výskumom a inováciami (R&I), 

prostredníctvom finančných nástrojov získať ľahší prístup k pôžičkám, zárukám, protizárukám 

a hybridnému, mezzanine a kapitálovému financovaniu. Cieľom tejto časti je prekonať 

nedostatky v dostupnosti dlhových a kapitálových finančných prostriedkov pre spoločnosti a 
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projekty zamerané na výskum, vývoj a inovácie na všetkých stupňoch vývoja. Spoločne 

s kapitálovým nástrojom programu pre konkurencieschopnosť MSP -COSME 2014 – 2020 

podporí rozvoj rizikového kapitálu na úrovni Únie. 

 

Hlavným účelom programu je podporiť a uľahčiť prístup k zdrojom dlhového a kapitálového 

financovania inovatívnym spoločnostiam všetkých veľkostí, ako aj výskumným centrám 

a univerzitám, verejno-súkromným partnerstvám, účelovým spoločnostiam alebo projektom a 

spoločným podnikom 

 

Celkovo program Horizont 2020 vyčlenil približne 2,6 miliárd EUR na program „Access to 

finance“ (na obdobie rokov 2014 - 2020). Financovanie bude spravovať Európsky investičný 

fond (EIF) a Európska investičná banka (EIB). 

 

Aktuálne v Slovenskej republike prostredníctvom InnovFin SME Guarantee poskytuje 

zvýhodnené pôžičky pre inovatívne MSP :  ČSOB, a.s. a UniCredit Leasing Slovakia a.s. 

 

Program Kreatívna Európa  

www.cedslovakia.eu 

 

Program Kreatívna Európa sa začal realizovať v roku 2014 a vznikol zlúčením dvoch 

samostatných programov Kultúra a MEDIA (spolu s MEDIA Mundus). Ide o najväčší svetový 

podporný program a jeho rozpočet na roky 2014 až 2020 je 1,46 miliardy EUR. 

 

Cieľom programu Kreatívna Európa je zvýšiť hospodársky rast a pracovné miesta v sektore 

kultúry a kreatívnych priemyslov, podporiť umelecké aktivity, profesionálov, spoločnosti a 

organizácie v kultúre, a tým im pomôcť osloviť nové publikum v Európe i mimo nej a zlepšiť 

ich zručnosti v digitálnom veku. Program Kreatívna Európa je zameraný predovšetkým 

na podporu MSP v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.  
 

Program Kreatívna Európa má dva programy: MEDIA (min. 56% z celkového rozpočtu) 

a Kultúra (min. 31%). Ďalších max. 13% rozpočtu je pridelených  medzisektorovej oblasti – 

sem spadá aj garančný mechanizmus, ktorý má za cieľ zvýšiť dostupnosť zdrojov z bankových 

a finančných inštitúcií. 

 

Podprogram Kultúra podporuje kultúrne a kreatívne organizácie s cieľom pomôcť im pôsobiť 

medzinárodne a podporovať cezhraničný pohyb kultúrnych diel a mobilitu kultúrnych hráčov. 

Hlavnými oblasťami podpory sú: Projekty európskej spolupráce, Literárny preklad, Európske 

siete a Európske platformy. Aktuálne výzvy: http://www.cedslovakia.eu/vyzvy-kultura 

 

Podprogram MEDIA má ako hlavný cieľ zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho 

audiovizuálneho priemyslu v rámci otvoreného európskeho trhu a v digitálnej ére, cirkuláciu 

európskych audiovizuálnych diel a mediálnu gramotnosť. Podpora je určená nezávislým 

producentom, distribútorom, organizátorom podujatí (tréningy, festivaly, trhy) a ďalším 

subjektom v audiovízii v týchto oblastiach: Tréning profesionálov, Vývoj projektov, 

Distribúcia, Propagácia, Medzinárodné koprodukčné fondy, Práca s publikom, Siete kín. 

Podpora je poskytovaná vo forme grantov. Bližšie informácie k aktuálnym výzvam nájdete na: 

http://www.cedslovakia.eu/vyzvy-media.  

 

Distribúciu informácií o programe administratívnu podporu zabezpečuje kancelária Creative 

Europe Slovensko, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu.  

http://www.cedslovakia.eu/
http://www.cedslovakia.eu/vyzvy-kultura
http://www.cedslovakia.eu/vyzvy-media
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IV.6 INFORMÁCIE O FONDOCH EÚ 

www.itms2014.sk 

 

Internetová stránka www.itms2014.sk poskytuje informácie o operačných programoch, 

plánovaných výzvach, vyhlásených výzvach a schválených projektoch a množstvo ďalších 

užitočných informácií, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa pri hľadaní možností podpory 

ich projektu. 

 

Vyhľadávanie plánovaných výziev vychádza z harmonogramov výziev, ktoré sú všetky 

riadiace orgány povinné pripravovať vždy na jeden rok vopred. Potenciálny žiadateľ si takto 

vie s dostatočným časovým predstihom naplánovať aktivity, ktoré by rád podporil z fondov 

EÚ. V harmonograme možno nájsť napríklad informáciu, kto sa môže uchádzať o podporu 

svojho projektu, na akom území, koľko je vo výzve finančných prostriedkov a najmä kedy bude 

výzva vyhlásená. 

 

www.partnerskadohoda.gov.sk 

 

Názov internetovej stránky je odvodený od Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, čo je 

základná dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou upravujúca využívanie 

EŠIF. Na internetovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk získa verejnosť základný 

všeobecný prehľad o fondoch EÚ. Na stránke sú zverejnené napríklad informácie 

o jednotlivých OP, výzvach a aktuálnom dianí v tejto oblasti, nájsť tu možno legislatívu 

SR a EÚ a ďalšiu riadiacu dokumentáciu upravujúcu fondy. 

 

Internetové stránky riadiacich orgánov 

Po získaní základných informácií na vyššie uvedených stránkach je pred podaním konkrétnej 

ŽoNFP nevyhnutné, aby sa žiadateľ podrobne oboznámil s konkrétnymi informáciami o výzve 

na stránke riadiaceho orgánu. Okrem riadiaceho orgánu môže vyhlasovať výzvy alebo 

podrobnejšie upravovať podmienky poskytnutia pomoci aj sprostredkovateľský orgán určený 

vládou SR – sprostredkovateľský orgán vykonáva niektoré činnosti za riadiaci orgán na základe 

zmluvy s riadiacim orgánom.  

 

Integrovaná sieť informačno-poradenských centier 

Centrálny koordinačný orgán zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom 

Technická pomoc 2014 – 2020 Integrovanú sieť informačno-poradenských centier. 

Informačno-poradenské centrá (ďalej aj „IPC“) územne pokrývajú oblasť jednotlivých 

samosprávnych krajov. Pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov môžu 

záujemcovia využiť bezplatné poradenstvo poskytované jednotlivými informačno-

poradenskými centrami. Kontakty na všetky informačno-poradenské centrá sú uvedené 

na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii INTEGROVANÁ SIEŤ INFORMAČNO-

PORADENSKÝCH CENTIER. 

 

  

file:///C:/Users/malcek/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.itms2014.sk
file:///C:/Users/malcek/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.partnerskadohoda.gov.sk
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V. ŠTÁTNA POMOC – PROGRAMY A INICIATÍVY ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV 

ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

 

V.1 MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 

Mlynské nivy 44/a  

827 15 Bratislava 212 

T: 02/48 54 11 11 

E: info@economy.gov.sk 

 http://www.economy.gov.sk/  

  

Najdôležitejším inštitucionálnym aktérom na podporu MSP z pohľadu programov štátnej 

pomoci a ďalších iniciatív ústredných orgánov štátnej správy je Ministerstvo hospodárstva 

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

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

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

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

zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov a poskytovanie investičnej pomoci 

na rozvoj regiónov. MH SR má taktiež právomoc poskytovať dotácie v zmysle zákona 

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

 

Licencie v pôsobnosti MH SR 

Licencie, obchodné dovozné a vývozné opatrenia v kompetencii MH SR:  

http://www.economy.gov.sk/obchod/obchodne-opatrenia-dovoznevyvozne-obmedzenia 

 

Licenčný a povoľovací poriadok účinný od 21.09.2012:  

http://www.economy.gov.sk/uploads/files/Bd3vkHu9.pdf 

Dodatok č.1 k Licenčnému a povoľovaciemu poriadku MH SR z 13.04.2014 

http://www.economy.gov.sk/uploads/files/g7NuvdfH.pdf 

 

• licencie na  intrakomunitárnu  prepravu  určených  výrobkov  v  rámci štátov Európskej 

únie, licencie  na  dovoz  určených výrobkov z tretích krajín a vývoz určených výrobkov 

do tretích krajín, povolenia  na prepravu výbušnín  v  rámci Európskej únie, Vyhlásenia 

o konečnom užívateľovi (EUC) a Medzinárodné dovozné certifikáty (IIC)    

• licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, povolenia na prepravu výbušnín, 

vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov 

• licencie na dovoz oceliarskych výrobkov z tretích krajín  do  členských štátov  Európskej  

únie  

• licencie na dovoz textilných výrobkov  a  predbežné povolenie na pasívne zušľachtenie 

• povolenia na vývoz a dovoz drogových prekurzorov a Povolenia na používanie vysoko 

rizikových chemických látok 

• povolenia  na  vývoz tovaru  do  tretích  krajín, ktorý  možno  použiť na vykonanie trestu 

smrti, mučenie, alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo 

trestanie 

• povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami 

obranného priemyslu, licencie na dovoz a vývoz výrobkov obranného priemyslu, 

transférové licencie, medzinárodný dovozný certifikát, vyhlásenie o konečnom 

užívateľovi, certifikácia a zberateľstvo 

 

 

mailto:info@economy.gov.sk
http://www.economy.gov.sk/
http://www.economy.gov.sk/obchod/obchodne-opatrenia-dovoznevyvozne-obmedzenia
http://www.economy.gov.sk/uploads/files/Bd3vkHu9.pdf
http://www.economy.gov.sk/uploads/files/g7NuvdfH.pdf
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Dotácie na zriadenie priemyselných parkov  

http://www.priemyselneparkyslovenska.sk/ 

http://www.sario.sk/sk/novinky/priemyselne-parky-podporene-eu-prilezitost-pre-vas-biznis 

 

Slovenská legislatíva v súčasnosti vytvára možnosti zriaďovania a poskytovania dotácie 

priemyselných parkov v rámci priemyselných zón definovaných vo schválenej územno-

plánovacej dokumentácií miest a obcí. Zákon definuje priemyselný park ako územie 

vymedzené územným plánom obce alebo územným plánom zóny, na ktorom sa vykonáva alebo 

má vykonávať priemyselná výroba alebo služby jedného podnikateľa alebo viacerých 

podnikateľov. Na základe zákona, priemyselný park zriaďuje obec alebo VÚC na svojom 

území, ktoré by malo byť vybavené základnou technickou infraštruktúrou (voda, plyn, 

elektrická energia, doprava, telekomunikačné siete, kanalizácia a iné) a  majetkovo usporiadané 

a zbavené záťaže, na ploche väčšej ako 2 ha s počtom pracovníkom vyšším  ako 200.   

 

Ostatné dotácie 

https://portal.mhsr.sk/dotacie/ 

 

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) poskytuje dotácie podľa zákona č. 71/2013 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR. Na základe zverejnených výziev na predkladanie 

žiadostí je možné podávať žiadosti o poskytnutie dotácie a následne aj žiadosti o vyplatenie 

dotácie.  

V rámci služby majú podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o nasledujúce typy dotácií 

uvedené v § 2 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR:  

 podpora baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej 

činnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti 

 podpora rozvoja malého a stredného podnikania 

 podpora využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla 

 podpora ochrany spotrebiteľa 

 podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb 

 podpora výskumu, vývoja a inovácií 

 podpora energetickej efektívnosti 

 

O investičnú pomoc môže požiadať každý podnikateľský subjekt registrovaný na Slovensku, 

ktorého investičný zámer spĺňa všeobecné podmienky podľa zákona o investičnej pomoci. 

 

Investičná pomoc na rozvoj regiónov  

https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc 
http://www.economy.gov.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc 

https://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/statna-pomoc 

 

Regionálna investičná pomoc je jednou z foriem štátnej pomoci pre podnikateľov. Jej 

hlavným cieľom je podpora ekonomického rozvoj najviac znevýhodnených oblastí Slovenska 

a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov. 

 

Poskytovanie regionálnej investičnej pomoci má motivovať domácich i zahraničných 

investorov k realizácii významných počiatočných investícií, expanzií existujúcich podnikov 

a k tvorbe dlhodobo udržateľných pracovných miest. Investičné stimuly sú jedným 

z nástrojov, ktoré by mali motivovať investorov, aby umiestnili svoje nové prevádzky prioritne 

v menej rozvinutých regiónoch, t.j. v oblastiach s vyššou mierou nezamestnanosti.  

http://www.priemyselneparkyslovenska.sk/
http://www.sario.sk/sk/novinky/priemyselne-parky-podporene-eu-prilezitost-pre-vas-biznis
https://portal.mhsr.sk/dotacie/
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc
http://www.economy.gov.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc
https://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/statna-pomoc
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O regionálnu investičnú pomoc môže požiadať každý podnikateľský subjekt registrovaný 

na Slovensku, ktorého investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci 

podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

 

Prijímateľom môže byť právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ ak spĺňa 

podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.  

 

Schéma investičnej pomoci rozlišuje medzi veľkými podnikmi na jednej strane a malými a 

strednými podnikmi (MSP) na strane druhej. Podmienky na poskytnutie pomoci sú zvýhodnené 

pre MSP. V porovnaní s veľkými podnikmi sú podmienky pre MSP zredukované minimálne 

o 50% a môže im byť poskytnutá až o 20% vyššia intenzita investičnej pomoci. 

 

Najmenej rozvinuté okresy  

Pre investičné zámery v priemyselnej výrobe realizované v okresoch, ktoré sú ku dňu podania 

žiadosti na poskytnutie investičnej pomoci na Ministerstvo hospodárstva SR zapísané 

v zozname „Najmenej rozvinutých okresov“ platia zvýhodnené podmienky na poskytnutie 

investičnej pomoci. Aktuálny zoznam najmenej rozvinutých okresoch je zverejnený 

na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. www.upsvr.gov.sk/statistiky 

 

Podporované projekty 

Príslušná legislatíva delí projekty, ktoré môžu byť podporené investičnou pomocou do týchto 

kategórií: 

1. Priemyselná výroba - založenie nového podniku; rozšírenie výroby v existujúcom 

podniku; diverzifikácia výroby existujúceho podniku na nové výrobky; zásadná zmena 

výrobného procesu existujúceho podniku 

2. Technologické centrum - založenie nového; rozšírenie existujúceho technologického 

centra 

3. Kombinácia priemyselnej výroby a technologického centra  

4. Centrum podnikových služieb 
 

Každá z uvedených kategórií má zadefinované vlastné podmienky, ktoré je potrebné splniť na 

to, aby sa subjekt mohol o pomoc uchádzať. 

 

Oprávnené náklady 

Žiadateľ sa môže rozhodnúť medzi oprávnenými nákladmi vo forme: 

Investičné náklady:  

• dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov, budov, strojového a 

technologického zariadenia 

• dlhodobého nehmotného majetku do hodnoty dlhodobého hmotného majetku, ktorý 

vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, 

práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov, pričom dlhodobý 

nehmotný majetok musí byť obstaraný od iných ako spriaznených osôb 

• na nájom pozemkov a budov 

Mzdové náklady:  

• výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené 

v súvislosti s investičným zámerom vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, 

poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové 

sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov (cena práce) – Poskytovateľom je 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  

 

http://www.upsvr.gov.sk/statistiky
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Formy investičnej pomoci 

Investičná pomoc je môže byť poskytnutá vo forme:  

1. Dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok  

2. Úľava na dani z príjmu  

3. Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta  

4. Prevod nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu ako 

je všeobecná hodnota majetku.  

 

1. Priemyselná výroba 

Investičné zámery v oblasti priemyselnej výroby musia pre kvalifikáciu na prioritné oblasti 

splniť nasledujúce podmienky: 

• Investičný zámer musí byť výlučne zameraný na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom 

činnosti, ktorá patrí pod podporované relevantné odvetvie SK NACE, alebo 

• Investičný zámer musí byť výlučne zameraný na výrobu produktov, ktorých priamym 

alebo nepriamym odberateľom je podnikateľ, ktorého hlavná činnosť patrí 

pod relevantné odvetvie SK NACE 

• Najmenej 75 % oprávnených investičných nákladov na stroje, prístroje a zariadenia 

musí byť vynaložených na obstaranie relevantných technológií 

Zoznam relevantných odvetví ako aj ostatné podrobnosti sú uvedené na horeuvedenej webovej 

stránke MH SR.  

 

2. Technologické centrá 

Technologickým centrom sa rozumie prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva vývoj alebo 

inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom 

ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, pričom vývoj alebo inovácia nezahŕňa 

bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, existujúcich 

služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; 

výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra. 

 

3. Kombinácia priemyselnej výroby a technologického centra  
Kombinácia investičného zámeru v oblasti priemyselnej výroby a technologického centra 

musí spĺňať podmienky oboch častí samostatne. Pre časť priemyselná výroba platí, že 

minimálna výška investície je znížená o minimálnu výšku investície v časti technologické 

centrum. 

 

4. Centrá podnikových služieb 

Centrom podnikových služieb je prevádzkareň, v ktorej sa poskytujú centralizované podporné 

služby, najmä služby v oblasti riadenia, IT, účtovníctva, financií, právnych služieb, kontroly, 

obstarávania, marketingu a ľudských zdrojov okrem oblasti prenájmu pracovnej sily. 

 

Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách  

https://www.mhsr.sk/uploads/files/n5m7duxS.pdf 

https://www.smartcity.gov.sk/index.html 

 

Jednou z činností MH SR je rozvoj inovatívnych projektov Smart City v súvislosti s podporou 

MSP. Prijímateľom projektov inovatívnych riešení je síce samospráva, ale hnacím motorom sú 

predovšetkým MSP, ktoré sú zdrojom kreatívneho a  inovatívneho potenciálu, avšak 

za  predpokladu, že reflektujú špecifické miestne potreby. Smart City je novým prístupom 

v rozvoji miest, mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/n5m7duxS.pdf
https://www.smartcity.gov.sk/index.html
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Podstatou konceptu Smart City sú práve inovatívne riešenia aplikované v mestách a regiónoch, 

ktoré však samé o sebe nie sú cieľom, ale prostriedkom na zvýšenie kvality života v mestách 

a rovnako aj zlepšenie podnikateľského prostredia. 

 

MH SR je gestorom pre stratégiu tvorby a realizácie inovácií, vrátane podpory malého 

a  stredného podnikania, preto vytvorilo dokument, ktorý má za cieľ podporiť zavádzanie 

inovatívnych riešení v slovenských mestách. MH SR vníma koncept Smart City ako príležitosť 

a výzvu pre slovenské MSP. Akcieschopné domáce podniky budú môcť svoje inovatívne 

riešenia aplikovať v mestách a obciach, čo v konečnom dôsledku spôsobí, že slovenské firmy 

sa stanú konkurencieschopnými a slovenské mestá lepšími miestami pre život. 

 

Medzinárodná spolupráca v priemyselnom výskume a vývoji 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/qOoWKPMa.pdf 

 

Účelom pomoci je podporiť riešenia spoločných projektov priemyselného výskumu a 

experimentálneho vývoja v rámci bilaterálnej medzinárodnej spolupráce zmluvných strán 

v oblastiach spoločného záujmu (ktoré by bez poskytnutia pomoci nebolo možné zrealizovať) 

a zvýšiť tak množstvo výsledkov v priemyselnom výskume a experimentálnom vývoji 

uplatniteľných v praxi, zlepšiť prístup k znalostiam, k vývoju moderných technológií a 

procesov a posilniť konkurencieschopnosť Slovenskej republiky. V súčasnom období je 

uzavretá dohoda na poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného 

výskumu a experimentálneho vývoja podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými 

subjektmi v SR a štáte Izrael. Poskytovateľom je MH SR, vykonávateľom je Slovenská 

inovačná a energetická agentúra (SIEA).  

 

Inovačné vouchery 

http://www.economy.gov.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre 

 

Predmetom Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a 

vedeckovýskumných pracovísk formou Inovačných voucherov je zintenzívnenie priamej 

spolupráce medzi MSP a vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami. Cieľom pomoci je 

podporiť MSP, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom 

inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií, pri riešení inovačných projektov 

riešiteľmi projektu – oprávnenými organizáciami s priamym dopadom do výrobnej praxe a to 

najmä z oblastí: 

• strojárstva a automatizácie  

• potravinárstva a biochémie  

• sociálnych inovácií 

• stavebníctva 

• chémie a agrochémie 

• elektrotechniky/elektroniky a informačno-komunikačných technológií 

 

Pomoc sa v zmysle tejto schémy poskytuje vo forme vouchera na úhradu služieb riešiteľovi 

projektu-oprávnenej organizácii zapísanej v „Zozname oprávnených organizácií na riešenie 

inovačných projektov“. Databáza oprávnených riešiteľov inovačných projektov pre podporu 

spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných pracovísk formou inovačných 

voucherov  aktualizovaná k 12.01.2018: 

http://www.economy.gov.sk/uploads/files/y0MBSddC.pdf 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/qOoWKPMa.pdf
http://www.economy.gov.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre
http://www.economy.gov.sk/uploads/files/y0MBSddC.pdf
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Schéma na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk 

formou Inovačných voucherov (2017 - 2020):  

http://www.economy.gov.sk/uploads/files/aoaqR8hp.pdf 

http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2016/08/DM-172014-dodatok-c21.pdf 

 

Celková nominálna hodnota vouchera (dotácia zo štátneho rozpočtu) pre podnikateľské 

subjekty s počtom zamestnancov menej ako 250 je maximálne 5 000 EUR (bez DPH). 

Maximálna intenzita pomoci je 100% z oprávnených výdavkov za predpokladu dodržania 

stropov. Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a výškou poskytnutej pomoci je 

hradený z vlastných zdrojov príjemcu pomoci. 

 

Podpora priemyselných klastrových organizácií 

http://www.economy.gov.sk/aktuality/vyhlasenie-vyzvy-na-podporu-priemyselnych-

klastrovych-organizacii-1 

 

Priemyselný klaster je organizované zoskupenie odvetvovo alebo prierezovo zameraných 

nezávislých podnikateľských subjektov, MSP, organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu a 

vývoja a ďalších podporných inštitúcií, ktorých účelom je podporovať inovácie 

prostredníctvom zdieľania infraštruktúrnych kapacít a výmeny poznatkov a odborných znalostí 

medzi podnikmi a ostatnými organizáciami v zoskupení. 

Cieľom pomoci je:  

• podporiť vznik a rozvoj priemyselných klastrov na regionálnej a nadregionálnej úrovni 

ako nástroja rozvoja konkurencieschopnosti ekonomiky a ekonomického rastu 

• rozvoj konkurenčnej výhody skvalitňovaním väzieb medzi výskumom, akademickou a 

podnikateľskou sférou 

• podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov 

prostredníctvom zefektívnenia ich vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie pozície 

priemyselných klastrov v medzinárodnom meradle 

 

Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru zamerané na vzdelávanie, 

prezentáciu klastrových organizácií a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí 

prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, tvorbu spoločnej expertnej 

bázy, technologických máp, stratégie, expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových 

organizácií v medzinárodných projektov a sieťach. Výška dotácie je max. 70 % oprávnených 

výdavkov projektu. Prijímateľ musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov 

vo výške 30 %.Výšku pomoci predstavuje celková suma vyplatená formou dotácie. Najnižšia 

výška dotácie je 10 000,- EUR, najvyššia výška dotácie je 50 000,- EUR (bez DPH). 

 

Inovačný fond  

https://www.mhsr.sk/informacia-o-inovacnom-fonde 

 
Mierová 19  

827 15 Bratislava 212 

T: 02/48 54 15 37, 0907 607 255 

E: janatova@mhsr.sk 

 

Inovačný fond, ako neinvestičný fond je samostatnou neziskovou, neštátnou právnickou osobou 

s pôsobnosťou na území SR, ktorý zriadilo MH SR.  

 

 

http://www.economy.gov.sk/uploads/files/aoaqR8hp.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2016/08/DM-172014-dodatok-c21.pdf
http://www.economy.gov.sk/aktuality/vyhlasenie-vyzvy-na-podporu-priemyselnych-klastrovych-organizacii-1
http://www.economy.gov.sk/aktuality/vyhlasenie-vyzvy-na-podporu-priemyselnych-klastrovych-organizacii-1
https://www.mhsr.sk/informacia-o-inovacnom-fonde
mailto:janatova@mhsr.sk
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Forma a účel pomoci 
Inovačný fond v súlade so svojím štatútom poskytuje návratnú finančnú výpomoc s cieľom 

podporiť vytvorenie vhodných podmienok na využívanie výsledkov výskumu, vývoja, inovácii, 

patentov, priemyselných a úžitkových vzorov v úzkom spojení s vedeckými, výskumnými a 

technickými inštitúciami. 

 

Účelom fondu je podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a 

vývoja a tým urýchliť inovačný rozvoj v SR. Fond venuje pozornosť podpore rozvojových a 

koncepčných štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov vedeckých, výskumných 

a vývojových riešení. Ďalej prispieva k prístup k domácim a zahraničným vedeckým, 

technickým, ekonomickým a finančným informáciám, podporuje ochranu domáceho 

duševného vlastníctva a know-how slovenských subjektov a rozvoj podporných nástrojov 

technickej politiky. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje na riešenie projektov, ktoré splnili 

podmienky na poskytnutie výpomoci a spočíva v uľahčení prístupu k finančným zdrojom 

za výhodných úrokových podmienok. 

 

Príjemca pomoci 

Príjemcom návratnej finančnej výpomoci môže byť fyzická alebo právnická osoba so sídlom 

na území Slovenskej republiky, ktorá svojím projektom preukáže, že efektívne naplní účel 

fondu. Aktuálne súťaže na zverejnenie návrhov projektov sú zverejnené na stránke MH SR.   

 

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ 

 

Podmienky súťaže a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke Slovenskej inovačnej 

a energetickej agentúry: www.siea.sk. 

 

Ministerstvo hospodárstva SR každoročne organizuje súťaž „Inovatívny čin roka“, ako nástroj 

podpory inovácií v praxi formou oceňovania inovatívnych spoločností Cenou ministra 

hospodárstva Slovenskej republiky. Do súťaže má možnosť zapojiť sa každá právnická osoba 

so sídlom na území Slovenskej republiky a každá fyzická osoba s bydliskom na území 

Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný 

proces bol dokončený v predchádzajúcom  roku a Minister udeľuje víťazovi každej kategórie 

finančnú odmenu.  

 

Počas  doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy 

uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 300 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo 

hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách: 
1. Výrobková inovácia 

2. Technologická inovácia 

3. Inovácia služby (netechnologický proces) 

 

SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

Trnavská cesta 100 

821 01 Bratislava 

Slovenská republika 

T: +421 2 58 260 100, 101 

E: sario@sario.sk 

www.sario.sk 

 

http://www.siea.sk/
http://www.sario.sk/
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Všetky aktuálne podujatia agentúry SARIO v roku  2019 nájdete na stránke: 

http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia 

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevková organizácia  

Ministerstva hospodárstva SR zameraná na podporu prílevu investícií a podporu exportných 

aktivít slovenských spoločností.  

 

SARIO informuje o možnostiach štátnej pomoci, publikuje sektorové a regionálne analýzy 

a má vytvorený program služieb podporujúcich reinvestičné aktivity zahraničných 

etablovaných investorov na Slovensku. Cieľom tohto programu je stať sa partnerom 

zahraničných investorov a byť schopný asistovať pri riešení komplexných problémov, 

požiadaviek a ambícii expandovať. Ponúkané služby sú kategorizované do troch skupín: 

operatívne služby, reinvestičné služby a strategické služby. 

 

NP Podpora internacionalizácie MSP 

Agentúra SARIO poskytuje bezplatné služby malým, stredným (ale aj veľkým) podnikom 

zo Slovenska a zo zahraničia so záujmom o investície či internacionalizáciu. Zdrojom 

financovania agentúry sú prostriedky štátneho rozpočtu a taktiež zdroje EÚ - Národný projekt 

„Podpora internacionalizácie MSP“ 2017-2023. Národný projekt SARIO podporuje výlučne 

slovenské malé a stredné podniky. Prostredníctvom národného projektu môžu slovenské MSP 

získať podporu pre svoju činnosť vo forme nepriamych finančných dotácií zo zdrojov EÚ a 

štátneho rozpočtu SR. O podporu sa môžu uchádzať malé a stredné podniky s výnimkou 

podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji. Partnerom agentúry SARIO pri realizácii projektu 

je Slovak Business Agency (bližšie info v časti II 1. na strane 8). 

 

Hlavným cieľom projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie 

podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a 

poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich miery zapojenia do medzinárodnej 

spolupráce.  

 

Podpora pre MSP je realizovaná prostredníctvom nasledujúcich aktivít:  

• podpora účasti v národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách 

• zvyšovanie efektívnosti pri realizácii obchodných činností prostredníctvom účasti 

na podnikateľských misiách v SR a zahraničí 

• zvyšovanie odborných kapacít MSP prostredníctvom účasti na seminároch Exportnej 

akadémie 

• zvyšovanie miery kooperácie so zahraničnými partnermi, ktorá povedie k posilneniu 

postavenia, udržateľnosti a konkurencieschopnosti MSP, prostredníctvom účasti 

na sourcingových a kooperačných podujatiach 

• sprehľadnenie situácie v dodávateľských reťazcoch do jednotlivých odvetví priemyslu 

a služieb na Slovensku prostredníctvom vytvorenia komplexného interaktívneho 

systému 

 

Priemyselné parky Slovenska 

Jednou z kľúčových úloh agentúry SARIO pri etablovaní zahraničných investorov v SR je 

identifikácia a ponuka vhodných lokalít pre uskutočnenie investičného zámeru . Pre tento účel 

agentúra SARIO vytvorila a spravuje databázu nehnuteľností, z ktorej v prípade požiadavky 

investora vytipuje a vhodné ponúka pozemky, či objekty. Databáza obsahuje pozemky vhodné 

pre priemyselné využitie, ale aj priemyselné a logistické haly či kancelárske priestory.  

http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia
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Register štátom podporovaných priemyselných parkov nájdete na stránke: 

www.priemyselneparkyslovenska.sk/.  

 

Investovanie na Slovensku 

SARIO podporuje aktivity pre budovanie, rozvoj a popularizáciu slovenského výskumno-

vývojového prostredia, prináša zahraničné investície do výskumu a vývoja a vytvára vzťahy 

s domácimi a etablovanými zahraničnými firmami s potenciálom pre zriadenie výskumu a 

vývoja na Slovensku. Mapuje a analyzuje slovenské výskumno-vývojové prostredie, tvorí 

informačné materiály zamerané na výskum a vývoj, poskytuje špecifické informácie z danej 

oblasti, komunikuje a spolupracuje s univerzitami a ďalšími domácimi inštitúciami, čo 

napomáha lepšej a kvalitnejšej informovanosti zahraničných investorov o slovenskom R&D. 

Informácie o možnostiach investícií do výskumu a vývoja a ich finančnom krytí sú k dispozícií 

na: http://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku 

 

Portál pre záujemcov o export 

https://export.slovensko.sk/ 

 

Portál pre exportéra export.slovensko.sk je jediné miesto na internete, ktoré prináša 

komplexné informácie ohľadom štátnej podpory exportu na Slovensku. 

Cieľom vytvorenia portálu pre exportéra je: 

 uľahčiť potenciálnym a existujúcim exportérom orientáciu v možnostiach podpory 

exportu zo strany štátnych inštitúcií 

 priniesť prierezové informácie teritoriálneho a sektorového charakteru 

 byť kontaktným miestom pre vyhľadávanie exportných informácií zo strany 

slovenských subjektov 

 

Oficiálna účasť SR na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v gescii MH SR 

https://www.sario.sk/sk/exportujte-do-zahranicia/veltrhy-vystavy 

Informácie o plánovaných výstavách a podmienkach účasti:  

http://www.sario.sk/sk/podpora-msp/veltrhy-vystavy-v-zahranici 

 

Agentúra SARIO v gescii MH SR zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným 

zabezpečením národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. 

Spoločné expozície/národné stánky majú na výstavách a veľtrhoch umožniť slovenským MSP 

predstaviť ich výrobný sortiment a obchodné ponuky, získať prehľad o technickom a 

technologickom vývoji v danom odvetví priemyslu a nadviazať obchodné kontakty s cieľom 

uzatvoriť obchodné kontrakty a exportovať výrobky do zahraničia. 

V rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v spolupráci s SBA sa 

realizuje účasť MSP na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí v členských štátoch 

EÚ aj mimo členských štátov EÚ. Záujemcovia z radov malých a stredných podnikateľov 

o účasť na  plánových podujatiach získajú informácie na horeuvedenej stránke.  

 

SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra  

Bajkalská 27 

827 99 Bratislava 27  

T: 02/58248 111 

E: office@siea.gov.sk 

www.siea.sk 

 

http://www.priemyselneparkyslovenska.sk/
http://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku
https://export.slovensko.sk/
https://www.sario.sk/sk/exportujte-do-zahranicia/veltrhy-vystavy
http://www.sario.sk/sk/podpora-msp/veltrhy-vystavy-v-zahranici
http://www.siea.sk/
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Slovenská inovačná a energetická agentúra bola zriadená ako štátna príspevková 

organizácia rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 63/1999 s účinnosťou 

od 1. mája 1999. 

 

Úlohy a ciele SIEA: 

 pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy 

EÚ 

 zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní 

obnoviteľných zdrojov energie v SR 

 pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy 

 zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch 

 poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti, podnikateľov a verejný 

sektor 

 zabezpečuje prevádzku monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie; 

 vykonáva skúšky špecialistov v energetike 

 od roku 2007 plní štátne úlohy v oblasti podpory inovácií, sleduje a vyhodnocuje 

inovačné aktivity na Slovensku a navrhuje opatrenia na ich podporu 

 od roku 2015 plní úlohy Technologickej agentúry v súlade so Stratégiou výskumu a 

inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 

 v roku 2016 po uzatvorení Delegačnej dohody s Európskou komisiou sa stala národnou 

agentúrou pre Program Bohunice 

 

Rozhodnutím MH SR č. 4/2010 zo dňa 10. marca 2010 bola činnosť SIEA rozšírená 

o povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. SIEA 

zodpovedá aj za implementáciu projektov zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie v domácnostiach a zníženie energetickej náročnosti vo verejnom sektore.  

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) v rámci programového obdobia 

2014 - 2020 implementuje dva operačné programy – OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)  

a OP Výskum a inovácie (OP VaI).  

 

● Operačný program Výskum a inovácie  

 

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie, ktorý riadi Ministerstvo školstva SR, SIEA 

administruje výzvy zamerané na podporu inovácií a technologického transferu a na podporu 

technologického a aplikovaného výskumu.  

 

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 

https://www.inovujme.sk/sk/podniky/ 

 

Projekt www.inovujme.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi 

slovenskými podnikateľmi, ale aj na stredných a vysokých školách vo všetkých regiónoch. 

Bude nielen informovať, ale najmä zvyšovať inovačný potenciál a kultúru prostredníctvom 

nástrojov zameraných na viaceré cieľové skupiny.  Pre MSP sú k dispozícii regionálne 

konzultačné centrá, konferencie, workshopy, analýzy a prognózy.  

 

Poradenstvo je určené pre všetky typy podnikov, pričom zvýšená pozornosť bude venovaná 

kategórii malých a stredných podnikov, ale aj klastrovým organizáciám a ďalším cieľovým 

skupinám. Pomoc bude poskytovaná na základe Schémy na podporu zvyšovania inovačnej 

výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov. 

https://www.siea.sk/strukturalne-fondy/
https://www.siea.sk/strukturalne-fondy/
https://www.siea.sk/medzinarodne-projekty/
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/
https://www.siea.sk/monitorovaci-system/c-559/monitorovaci-system-efektivnosti-pri-pouzivani-energie/
https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/
https://www.siea.sk/inovacie/
https://www.siea.sk/siea-technologicka-agentura/
https://www.siea.sk/program-bohunice/
https://www.inovujme.sk/sk/podniky/
http://www.inovujme.sk/sk/index.php
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Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku - Kreatívne vouchere 

https://vytvor.me/ 

https://www.siea.sk/podpora-kreativneho-priemyslu/ 

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie 

žiadostí o kreatívne vouchere v odvetví reklama a marketing a tiež IKT – programovanie. 

Na každú z výziev je k dispozícii 750 000 €. Voucher pokrýva 50 % oprávnených nákladov 

a jeho maximálna výška je 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku 

a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. 

 

O kreatívne vouchere na služby marketérov a programátorov môžu žiadať mikro, malí a strední 

podnikatelia. Získané vouchere je možné využiť na projekty s maximálnou dĺžkou trvania 

6 mesiacov. 

 

Vouchere v odvetví IKT – programovanie môžu podniky využiť na dodanie informačných 

systémov, softvérových riešení a aplikácií určených pre interné procesy. Softvérové 

riešenia a aplikácie, ktoré sú súčasťou externej komunikácie s verejnosťou, sú predmetom 

podpory pri voucheroch z odvetvia reklama a marketing. V týchto prípadoch môže ísť napríklad 

o vytvorenie alebo aktualizáciu webstránky, e-shopu alebo vytvorenie mobilnej či FB aplikácie. 

Kreatívne vouchere v odvetví reklama a marketing je možné použiť aj pre poradenstvo 

v oblasti reklamy, marketingu a komunikácie, vrátane digitálnych kampaní a správy 

sociálnych sietí, ale aj na samotnú tvorbu reklamných kampaní. 

 

Poskytovanie pomoci prostredníctvom kreatívnych voucherov je súčasťou aktivít národného 

projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum 

a inovácie. V rámci jeho trvania budú vydané kreatívne vouchere v celkovej hodnote 

7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov. 

 

● Operačný program Kvalita životného prostredia  

 

Úlohou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry je v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, implementovať 

v rokoch 2014-2020 opatrenia zamerané na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 

využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovaním energetickej efektívnosti. Celkom je 

na tento účel vyčlenených takmer 940 miliónov €. 

V rámci OP Kvalita životného prostredia realizuje SIEA štyri národné projekty zamerané na: 

 poskytovanie bezplatného energetického poradenstva 

 podporu inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

v domácnostiach 

 vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového 

hospodárstva a audity verejných budov 

 rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti 

 

V rámci OP KŽP SIEA ako SO v roku 2019 vyhlásila nasledovnú výzvu: 

1) kód výzvy OPKZP–PO4-SC451-2019-50 

 

Dňa 29.03.2019 bola vyhlásená Výzva s vyčlenenými finančnými prostriedkami zo zdrojov EÚ 

vo výške 30 000 000  EUR. 

Termín uzavretia Výzvy je otvorený v nadväznosti na vyčerpanie finančných prostriedkov 

vyčlenených na výzvu. 

https://vytvor.me/
https://www.siea.sk/podpora-kreativneho-priemyslu/
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Predmetná Výzva bola vyhlásená v rámci: 

Prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; 

Investičnej priorita: 4.5  Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a 

elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple;  

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 

založených na dopyte po využiteľnom teple 

RO pre danú Výzvu je MŽP SR a SO je SIEA. 

 

SIEA ako SO pre OPKŽP v zmysle indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2019 plánuje 

vyhlásiť ešte nasledovné výzvy z prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch:  

 

1) Výzva – špecifický cieľ 4.5.1   Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 

teplom založených na dopyte po využiteľnom teple 

Oprávnená aktivita B:  

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW 

 

2) Výzva – špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich 

s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území 

Oprávnená aktivita  C: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 

 

 

V.2 MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR 

Námestie slobody č. 6 

P.O.BOX 100 

810 05 Bratislava 

T: +421 2 5949 4111 

E: info@mindop.sk 

https://www.mindop.sk/ 

 

Licencie a povolenia v pôsobnosti MDV SR 

 

Okresný úrad v sídle kraja vykonávajúci pôsobnosť vymedzenú zákonom NR SR č. 56/2012 

Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov ako orgán štátnej správy vydáva licenciu 

Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste dopravcovi, ktorý prepravuje tovar 

v prenájme alebo za úhradu, v zmysle čl.4 nariadenia Spoločenstva č. 1072/2009 z 21. októbra 

2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh. 

Okresný úrad v sídle kraja vydáva aj licenciu Spoločenstva na medzinárodnú prepravu osôb 

autokarmi alebo autobusmi. 

 

Dotácie v pôsobnosti MDV SR 

 

Informácie o dotáciách podľa zákona č.91/2010 Z. z. na podporu cestovného ruchu.  

Organizácie cestovného ruchu, ktoré sú registrované ministerstvom, môžu požiadať o dotáciu 

podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. 

Dotácia musí byť použitá na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti 

organizácie a tou je podpora rozvoja cestovného ruchu na území jej pôsobnosti, t. j. určitej 

oblasti alebo kraja, čiže určitej destinácie. Výška dotácie sa odvíja od súhrnnej hodnoty 

vybratých členských príspevkov, pričom maximálna výška dotácie je ohraničená súhrnnou 

mailto:info@mindop.sk
https://www.mindop.sk/
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hodnotou vybratej dane za ubytovanie v pomere 90 % hodnoty pre oblastné organizácie 

a 10 % hodnoty pre krajské organizácie. Mení sa však obdobie, za ktoré sa započítavajú tieto 

hodnoty. Bližšie informácie o poskytovaní dotácie v zmysle zákona 91/2010 Z. z. ako aj 

usmernenie k žiadostiam o dotáciu pre rok 2019 sa nachádza na stránke 

http://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/poskytovanie-dotacii/usmernenie-k-

ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-roku-2018-727 

 

Novelizácia zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu nadobudla účinnosť 01.01.2019 

a prináša viaceré zmeny, okrem iného sa sprísňujú kritéria na založenie oblastnej organizácie,  

či  umožňuje organizáciám cestovného ruchu použiť dotáciu na úhradu prevádzkových 

nákladov súvisiacich s činnosťou turistického centra. Bližšie informácie a celé znenie 

novelizovaného zákona sa nachádza na stránke:  

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-

dokumenty/legislativa/zakon-o-podpore-cestovneho-ruchu 

 

 

V.3 MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR 

       Pôdohospodárska platobná agentúra 

Dobrovičova 12      Hraničná  12 

812 66 Bratislava 1     815 26 Bratislava  

T: 02/59 26 61 11      T: 02/52 73 38 00 

E: press@land.gov.sk     E: info@apa.sk 

http://www.mpsr.sk/     http://www.apa.sk/ 

 

Licencie a povolenia v pôsobnosti MPRV SR 

http://www.apa.sk/licencie 

 

Právnickým osobám a fyzickým osobám ministerstvo v zmysle platnej legislatívy vydáva 

povolenia na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh 

a osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov. V pôsobnosti Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry je aj vydávanie povolení na dovoz a vývoz vybraných komodít z, resp. do tretích krajín 

(s výnimkou prípadov množstiev, na ktoré nie je potrebná licencia), taktiež aj registrácia 

a udeľovanie licencií pre rastlinné a živočíšne komodity.    

 

Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva 

http://www.apa.sk/statna-pomoc 

 

Zoznam aktuálnych schém štátnej pomoci a minimálnej pomoci:  

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=349&id=9104 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161 

 

Štátna pomoc sa v rezorte pôdohospodárstva poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim 

v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve.  

 

Podpory v pôdohospodárstve sú poskytované v dvoch podobách. V prvom prípade je to štátna 

pomoc, ktorá sa poskytuje buď priamou formou (dotácia) ako nenávratné prostriedky štátneho 

rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky podnikateľským subjektom, alebo nepriamou formou v zmysle § 6 ods. 2 zákona 

č. 358/2015 Z . z.  o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. V druhom prípade sa jedná 

o minimálnu pomoc (pomoc de minimis), ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch 

http://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/poskytovanie-dotacii/usmernenie-k-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-roku-2018-727
http://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/poskytovanie-dotacii/usmernenie-k-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-roku-2018-727
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/legislativa/zakon-o-podpore-cestovneho-ruchu
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/legislativa/zakon-o-podpore-cestovneho-ruchu
mailto:press@land.gov.sk
mailto:info@apa.sk
http://www.mpsr.sk/
http://www.apa.sk/
http://www.apa.sk/licencie
http://www.apa.sk/statna-pomoc
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=349&id=9104
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161


Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2019  SBA 

 

60 

fiškálnych rokov neprekročí výšku 15 000 eur pre jeden podnik pôsobiaci v sektore výroby 

poľnohospodárskych výrobkov, 200 000 eur v sektore spracovania, marketingu 

poľnohospodárskych výrobkov a v sektore lesného hospodárstva a 30 000 eur v sektore rybného 

hospodárstva. 

 

Podpora ako štátna pomoc a minimálna pomoc podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní 

podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve sa 

poskytuje na: 

• činnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe 

• činnosti v spracovaní poľnohospodárskych výrobkov a výrobe potravinárskych 

výrobkov 

• činnosti v marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 

• investície na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúce sa 

v pôdohospodárskych podnikoch 

• nápravu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami a živelnou 

pohromou podľa osobitného predpisu v sektore pôdohospodárstva 

• výskum a vývoj v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 

• činnosti v lesnom hospodárstve 

• činnosti zamerané na rozvoj vidieka 

• zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a značne znevýhodnených 

zamestnancov 

• činnosti v hospodárskom chove rýb 

 

Priame podpory 

http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory 

 

Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Podmienky 

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

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

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

platobná agentúra na svojom webovom sídle.  

 

Aktuálne priame podpory:  

1. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) 

 Schémy oddelených priamych platieb 

 Schémy viazaných priamych platieb 

 

Okrem priamych platieb z EPZF môžu poľnohospodári žiadať aj o priame podpory 

na neprojektové opatrenia: 

2. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EPFRV) 

 Neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

3. zo štátneho rozpočtu SR  

 Prechodné vnútroštátne platby 

 

Projektové podpory 

http://www.mpsr.sk/sk/?navID=257 

http://www.apa.sk/projektove-podpory 

 

 

http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory
http://www.mpsr.sk/sk/?navID=257
http://www.apa.sk/projektove-podpory
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Pôdohospodárska platobná agentúra v tomto programovom období implementuje tri programy:  

1. Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 

2. Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 – pokračovanie schválených 

projektov v tomto období 

3. Operačný program rybné hospodárstvo 2014-2020 

 

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/program-rozvoja-vidieka/ 

https://www.apa.sk/projektove-podpory 

 

Všetky aktuálne výzvy nájdete na:  

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-

grantov?ff=B2_SicKirE7AEY7yjRXXuTEGQFjlMjXNIJivxlkJiPp8U3nac32caipd86zn7LpG

RQ 

https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/ 

 

Hlavným cieľom Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 (PRV 2014-2020) je podporovať 

konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečovať udržateľné hospodárenie 

s prírodnými zdrojmi, zabezpečiť opatrenia v oblasti klímy a dosiahnuť vyvážený územný 

rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. 

Strategickým cieľom PRV 2014 - 2020 je vytváranie podmienok na trvalo udržateľný rozvoj 

pôdohospodárstva. Realizáciou strategických záujmov vyplývajúcich z PRV 2014-2020 sa 

prispeje k naplneniu cieľov Stratégie Európa 2020 a to najmä v oblasti zvyšovania 

zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva, zlepšovania jeho životných podmienok a zavádzania 

inovácií v pôdohospodárstve, ako i k ochrane životného prostredia nielen z pohľadu zdrojov, 

ale i ekosystémových služieb, k ochrane kvality ovzdušia, pôdy, vody, potravín, biodiverzity, 

zdravia rastlín, zvierat, ľudí a prispôsobenie sa klimatickej zmene. 

 

Riadiacim orgánom pre PRV 2014 -2020 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR, funkciu platobnej agentúry plní Pôdohospodárska platobná agentúra.  

 

Na PRV 2014 -2020 je po druhej modifikácii kumulatívne alokovaných 1 559 691 844 EUR.. 

 

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/66-sk/operacny-program-rybne-hospodarstvo/ 

 

Všetky aktuálne výzvy nájdete na:  

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-

grantov?ff=5M9_FXqwtfQ33OvnXYw9aWm1h1j3biZtVoCR1s_rYi1M4At5qpLJSg 

 

Podporuje činnosti pre trvalo udržateľný rozvoj rybolovu a akvakultúry, čím zároveň dopĺňa 

spoločnú poľnohospodársku politiku a politiku súdržnosti EÚ. Celkový rozpočet programu 

vrátane národného spolufinancovania predstavuje sumu 15 785 000 EUR. Funkciu riadiaceho 

orgánu pre OPRH plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárska 

platobná agentúra  zastáva funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom. 

OP RH poskytuje nenávratnú formu pomoci - granty. Oprávnenými prijímateľmi OP RH sú 

najmä MSP pôsobiace v oblasti akvakultúry / spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. 

  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/program-rozvoja-vidieka/
https://www.apa.sk/projektove-podpory
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=B2_SicKirE7AEY7yjRXXuTEGQFjlMjXNIJivxlkJiPp8U3nac32caipd86zn7LpGRQ
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=B2_SicKirE7AEY7yjRXXuTEGQFjlMjXNIJivxlkJiPp8U3nac32caipd86zn7LpGRQ
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=B2_SicKirE7AEY7yjRXXuTEGQFjlMjXNIJivxlkJiPp8U3nac32caipd86zn7LpGRQ
https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/66-sk/operacny-program-rybne-hospodarstvo/
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=5M9_FXqwtfQ33OvnXYw9aWm1h1j3biZtVoCR1s_rYi1M4At5qpLJSg
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=5M9_FXqwtfQ33OvnXYw9aWm1h1j3biZtVoCR1s_rYi1M4At5qpLJSg
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Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín  

„Značka kvality SK“ 

www.znackakvality.sk.  

 

Prioritou programu je zviditeľniť národné výrobky systémom spojenia ich kvality a pôvodu 

a posilniť tak ich konkurencieschopnosť. Logo Značky kvality SK sa udeľuje slovenskému 

výrobcovi po splnení určitých kritérií.   

Značka kvality SK  je zárukou kvality a pôvodu, pretože takto označená potravina:  

• spĺňa požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi potravinového práva 

• obsahuje najmenej  75 % surovín zo slovenskej produkcie 

• je vyrobená na území Slovenskej republiky 

 

Potraviny v nadštandardnej kvalite sú označené Značkou kvality SK GOLD.  

Kvalitu a bezpečnosť  výrobkov so Značkou kvality SK pravidelne kontroluje Štátna 

veterinárna a potravinová správa SR. Garantom udeľovania je Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. Značka sa udeľuje raz ročne v rámci výstavy Agrokomplex.  

 

Od vzniku Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín – Značka 

kvality SK až po súčasnosť je Značkou kvality SK ocenených  1326 výrobkov od 170 

výrobcov. Aktuálny zoznam všetkých výrobcov a výrobkov je dostupný na webovej stránke 

www.znackakvality.sk.  

 

Národná sieť rozvoja vidieka 

Akademická ul. 4 

949 01 Nitra 1 

T:  037/733 64 02,  0918 564 654 

E: arvi@arvi.sk  

http://www.nsrv.sk/ 

 

Národná sieť rozvoja vidieka je príspevkovou organizáciou MPRV SR s celoslovenskou 

pôsobnosťou, ktorá spolupracuje s ostatnými štátnymi, mimovládnymi inštitúciami v SR 

i v zahraničí v oblasti rozvoja vidieka. Agentúra v rámci svojej činnosti podporuje a propaguje 

politiku EÚ pre SR, hlavne cez Program rozvoja vidieka 2014 - 2020, jeho jednotlivých osí a 

ostatných programov fondov EÚ so zameraním na rozvoj vidieka. Poslaním agentúry je 

zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečovať spätnú 

väzbu zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka, podporovať aktivity trvalo 

udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytovať 

poradenstvo potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom, verejnému a 

neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti zameranej na rozvoj vidieka.  

 

 

V.4 MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 1 

T: 02/59 56 11 11 

E: info@enviro.gov.sk  

http://www.minzp.sk 

http://www.znackakvality.sk/
http://www.znackakvality.sk/
http://www.nsrv.sk/
http://www.minzp.sk/
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Operačný program Kvalita životného prostredia 

Aktuálne výzvy:  

http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/ 

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=Zwe180W9Y0ZyxcIl-

rnE538BLs7t5z7zzi3P2y6JWvjOOXIPiaYvo72O3mBZbFNO 

 

Plánované aktivity pre MSP v roku 2019 

V roku 2019 sú plánované výzvy (uvedené v tabuľke nižšie), v rámci ktorých sa môžu 

o podporu uchádzať aj MSP.  

Špecifický cieľ 

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov na 

výzvu v EUR 

(zdroje EÚ) 

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním 

na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu 

komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov 

- podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - výstavba bioplynových 

staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie – schéma štátnej 

pomoci  

10 000 000 

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním 

na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu 

komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov 

- podpora zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

(BRKO) budovaním kompostární (vrátane triedenia BRKO a mechanickej úpravy 

BRKO) – schéma štátnej pomoci 

8 000 000 

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 

založených na dopyte po využiteľnom teple 

Oprávnená aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla 

30 000 000 

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 

založených na dopyte po využiteľnom teple 

Oprávnená aktivita B: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu 

elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným 

príkonom 20 MW – schéma štátnej pomoci 

25 000 000 

 

Environmentálne označovanie produktov  

www.sazp.sk 

 

Je dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky na ochranu životného prostredia, ktorého 

cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, 

klímu a prírodné zdroje prostredníctvom podpory a uprednostňovania výrobkov a služieb 

s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie. V podmienkach Slovenskej republiky sa 

environmentálne označovanie realizuje od roku 1997 prostredníctvom národnej schémy 

na udeľovanie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný 

produkt“. Podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej environmentálnej značky 

upravuje zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších 

predpisov.  

 

http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=Zwe180W9Y0ZyxcIl-rnE538BLs7t5z7zzi3P2y6JWvjOOXIPiaYvo72O3mBZbFNO
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=Zwe180W9Y0ZyxcIl-rnE538BLs7t5z7zzi3P2y6JWvjOOXIPiaYvo72O3mBZbFNO
http://www.sazp.sk/
http://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=40
http://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=40
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Od roku 2004, vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, majú žiadatelia možnosť získať 

aj európsku environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ“ (predtým „Európsky 

kvet“). Udeľovanie európskej environmentálnej značky sa vykonáva podľa nariadenia EP a R 

(ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ. Environmentálne kritériá sa revidujú každé 

3 - 4 roky. Platnosť licenčnej zmluvy, ktorá stanovuje podmienky používania environmentálnej 

značky skončí, keď skončí platnosť kritérií predmetnej skupiny produktov. V prípade, že sú 

kritériá obnovené bez zmeny, automaticky sa obnoví aj zmluva. Bližšie podrobnosti je možné 

nájsť horeuvedenej stránke.  

 

Environmentálny fond  

Martinská 49  

821 05 Bratislava   

E: podatelna@envirofond.sk 

http://www.envirofond.sk/sk/titulna-stranka 

 

V zmysle § 6, 7 a 8 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže Environmentálny fond poskytnúť 

podporu formou úveru a formou dotácie (podpora považuje za štátnu pomoc v zmysle zákona 

č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci): 

 

1. formou dotácie právnickej osobe, ktorá podniká alebo fyzickej osobe podnikateľovi (ďalej 

len podnikateľ) na: 

• podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia 

• podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie 

• odporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor 

emisií skleníkových plynov 

• financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a 

vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov 

• modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa  

• zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania 

• podporu činnosti na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady 

spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej 

republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov 

• podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej 

dopravy k verejnej doprave 

 

2. formou úveru podnikateľovi na:   

• podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky 

na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 

• podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia 

• podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie  

• podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie, alebo riešenia 

odstraňovania environmentálnych záťaží  

• podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor 

emisií skleníkových plynov  

• financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a 

vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov 

• modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa 

http://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=41
http://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=41
mailto:podatelna@envirofond.sk
http://www.envirofond.sk/sk/titulna-stranka
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• zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania 

• pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia 

záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov  

• podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej 

dopravy k verejnej doprave 

 

Aktuálne informácie environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/sk/prehlady 

Podpory formou dotácie na rok 2019: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 

 

Poradenské služby v oblasti ochrany prírody  

www.sopsr.sk 

 

Poradenské služby v oblasti ochrany prírody, najmä s dôrazom na európsku sústavu chránených 

území Natura 2000, poskytujú aj podnikateľským subjektom jednotlivé organizačné útvary 

Štátnej ochrany prírody SR (ďalej “ŠOP SR”).  

 

Environmentálne manažérstvo a audit 

https://www.enviroportal.sk/environmentalne-manazerstvo 

 

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov 

environmentálnej politiky, ktoré  umožňujú zavedenie systémového prístupu  riešenia 

problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a neustále zlepšovanie správania sa 

organizácií.  MŽP SR zabezpečuje v podmienkach Slovenska aj implementáciu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Európskeho 

spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit. Schéma spoločenstva 

pre environmentálne manažérstvo a audit (ďalej “EMAS”) je nástroj pre organizácie 

zo všetkých hospodárskych sektorov, vrátane verejných a súkromných služieb. Organizácie, 

ktoré sa chcú zaregistrovať v EMAS, musia zaviesť systém manažérstva environmentu. 

Úspešnú organizáciu zapíše do národného registra  a nahlási do európskeho registra EMAS 

pri Európskej komisii. Organizácia získa právo používať logo EMAS (obchodná značka 

nariadenia), ktoré je dôkazom environmentálnej dokonalosti, spoľahlivosti a dôveryhodnosti 

informácií, ktoré sa týkajú environmentálneho správania organizácie a zároveň prispieva 

k imidžu organizácie na jednotnom trhu a zlepšuje ho. Viac informácií je aj na webovom portáli 

www.emas.sk. 

 

Aktivity SAŽP Oddelenia environmentálneho manažérstva v oblasti podpory MSP 

 

• aktivity informačného charakteru prostredníctvom národného projektu SAŽP v rámci 

OP KŽP so zameraním na dobrovoľné environmentálne  schémy vrátane schémy 

pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS 

• zvyšovanie povedomia o význame a prínosoch dobrovoľných nástrojov 

environmentálnej politiky  

• bezplatné poradenstvo a konzultácie v oblasti dobrovoľných nástrojov 

environmentálnej politiky subjektom MSP, ktoré prejavili záujem o tieto schémy 

  

http://www.envirofond.sk/sk/prehlady
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie
http://www.sopsr.sk/
https://www.enviroportal.sk/environmentalne-manazerstvo
http://www.emas.sk/
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Národná podnikateľská cena za životné prostredie 

https://www.aspek.sk/aktivity-aspek/sutaze-aspek/npc-aspek/ 

 

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) v spolupráci s MŽP SR každé 2 roky 

vyhlasuje a organizuje súťaž Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR, ktorej 

sa môže zúčastniť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, registrovaná v SR, ktorá 

dosiahla významné výsledky vo svojej činnosti v niektorej (alebo niektorých) z piatich 

určených kategórií. Cieľom súťaže je podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré 

svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné 

prostredie. Súťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu 

subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a 

spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch. Výhercovia 

postupujú do medzinárodného kola ktoré organizuje Európska komisia, Generálne riaditeľstvo 

pre životné prostredia.  Uzávierka predkladania prihlášok je 23.08.2019.  

 

V.5 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 

Stromová 1  

813 30 Bratislava 1 

T: 02/59 37 41 11 

E: info@minedu.sk 

 http://www.minedu.sk/ 

 

Dotácie na vedecko-technické služby 

 

V zmysle § 8 a § 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 

v znení neskorších predpisov sa môže poskytnúť dotácia na vedecko-technické služby 

vykonávaných činností právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi na podporu 

výskumu a vývoja. Vedecko-technické služby môžu byť v zmysle § 8 zamerané na: 

• poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií a poznatkov vrátane 

knižničných služieb 

• činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe 

• poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

• monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov 

• technická normalizácia a posudzovanie zhody výrobkov 

• patentová a licenčná činnosť 

• vedecko-technické služby v oblasti metrológie 

• súdnoznalecká činnosť, prekladateľstvo a tlmočníctvo v oblasti výskumu a vývoja 

• ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja 

• činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja 

• činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 

 

Stimuly pre výskum a vývoj 

Prevádzka systému: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 

Lamačská cesta 8/A  

811 04 Bratislava  

Odbor správy a prevádzky portálu VaV 

Technická podpora: 02/69253135, 02/69253199, 0918 976 304 

http://www.cvtisr.sk/ 

https://stimuly.vedatechnika.sk   

https://www.aspek.sk/aktivity-aspek/sutaze-aspek/npc-aspek/
mailto:info@minedu.sk
http://www.minedu.sk/
http://www.cvtisr.sk/
https://stimuly.vedatechnika.sk/
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V zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v z.n.p. sa môžu poskytnúť 

stimuly pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom s cieľom zvýšiť úroveň 

výskumu a vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní stimulov pre výskum a 

vývoj a kontrole ich použitia a zvýšiť zamestnanosť odborných pracovníkov vo výskume a 

vývoji. Poskytovanie stimulov úzko súvisí s protikrízovými opatreniami jednotlivých vlád 

štátov Európskej únie. Cieľom je ponúknuť podnikateľom štátnu podporu na rozvoj nimi 

vykonávaného výskumu a vývoja, na rozšírenie personálnych kapacít v oblasti výskumu a 

vývoja, ako aj na zvýšenie objemu investícií do výskumu a vývoja.  

 

Zmyslom poskytnutia stimulov je teda podpora rozvoja výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť 

v podnikateľskom sektore zvýšenie špičkovosti a excelentnosti výskumu a vývoja s cieľom 

zvýšiť vedomosti a vytvoriť nové aplikácie. Oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly sú 

zverejňované na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie a v tlači. 

Na portáli sú tiež zverejnené údaje o schválených a poskytnutých stimuloch na výskum a vývoj 

ako aj prezentácie výsledkov, predkladané riešiteľmi.  

https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Stranky/default.aspx  

 

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) 

Mýtna 23  

839 04 Bratislava   

T: 02/57 20 45 01  

E: agentura@apvv.sk  

http://www.apvv.sk/ 

 

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej 

pomoci), môže byť poskytnutá subjektu, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu 

na právny status a spôsob jeho financovania. Pomoc podľa tejto schémy sa realizuje 

poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou nenávratného 

finančného príspevku na základe písomne uzatvorenej zmluvy. Podporená časť projektu musí 

v plnej miere patriť do jednej alebo viacerých z týchto kategórií: základný výskum, priemyselný 

výskum, experimentálny vývoj, štúdie uskutočniteľnosti. Predpokladaný ročný rozpočet 

schémy sú 2 000 000 EUR. Znenie schémy štátnej pomoci platné do 31. decembra 2020.  

 

APVV plánuje na podporu MSP v SR rok 2019 vyhlásiť výzvu, v rámci ktorej sa aplikuje 

schéma štátnej pomoci SA.49175. Okrem toho má APVV v pláne vyhlásiť výzvy bilaterálnej 

spolupráce, vedeckej bilaterálnej spolupráce a programy, pri ktorých je možné aplikovať 

schému štátnej pomoci SA.49175, resp. minimálnu pomoc ad hoc. Konkrétne plnenie 

harmonogramu vyhlásenia výziev pre rok 2019 bude známe priebežne počas roka 2019.  

 

Schéma na podporu výskumu a vývoja Výskumnou agentúrou 

Výskumná agentúra 

Hanulova 5/B  

841 01 Bratislava 

T: +421 2 69 299 357  

E: info@vyskumnaagentura.sk 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ 

 

Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy je zameraná na nasledovné typy projektov 

zadefinovaných v OP VaI: priemyselné výskumno-vývojové centrá, ktoré budú realizovať 

https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Stranky/default.aspx
http://www.apvv.sk/
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/
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výskumno-vývojový projekt, dlhodobý strategický VaV, projekty modernizácie výskumno-

vývojovej infraštruktúry a kolaboratívny VaV medzi výskumnými organizáciami a 

podnikateľskými subjektmi, výskumno-vývojové projekty medzinárodnej spolupráce 

v doménových oblastiach špecializácie RIS3 SK9.  

 

Pripravované aktivity na podporu MSP v roku 2019 

 

Výskumná agentúra má v rámci schémy na podporu MSP, špecifický cieľ 1.2.1 - Zvýšenie 

súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej 

sféry na rok 2019 naplánované výzvy:   https://www.opvai.sk/media/100567/ihv_opvai-

va_2019_v2.pdf 

 

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 

 

Dňa 28. novembra 2016 uzavreli Slovensko s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom 

memorandá o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu. Ide už o tretie programové obdobie týchto grantov na Slovensku, 

vďaka čomu sa pre Slovensko otvoria možnosti prijať až do roku 2021 finančné prostriedky.  

 

V programovom období 2014 -2021 bola Výskumná agentúra ustanovená ako správca 

programu s názvom „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP“, ktorého hlavným cieľom je zvýšená 

tvorba hodnôt a udržateľný rast.  Program sa bude zameriavať najmä na MSP, na mladých 

podnikateľov a ženy podnikateľky, ako priorizovanú cieľovú skupinu. 

Hlavné ťažiskové oblasti programu:  

- zelené inovácie v priemysle  

- verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom 

bývaní 

- vzdelávanie, štipendiá, učňovstvo a podnikanie mladých 

 

Celková alokácia programu predstavuje hodnotu 20 mil. EUR. Spolu s národným príspevkom 

ide o celkovú výšku príspevku v hodnote 23 529 413 Eur. 

 

Aktivity Centra vedecko-technických informácií SR 

Informácie o aktivitách CVTI SR sú dostupné na stránke: www.cvtisr.sk 

 

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

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

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

Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových 

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

Portál stimuly pre výskum a vývoj (dostupný na webstránke https://stimuly.vedatechnika.sk) 

ako aj Kanceláriu Národných kontaktných bodov pre komunitárny program Horizont 2020. 

 

Centrum transferu technológií pri CVTI SR ponúka verejným vedeckovýskumným inštitúciám, 

podnikateľským subjektom, študentom, ale aj širokej verejnosti služby a poradenstvo v oblasti 

ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Poskytované služby pokrývajú svojim 

rozsahom celý proces ochrany a prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe – od odborných 

konzultácií cez identifikáciu a evalváciu predmetov priemyselného vlastníctva, vypracovanie 

rešerší na stav techniky až po zabezpečenie patentovej ochrany, vyhľadanie komercializačných 

partnerov a vypracovanie licenčných zmlúv. Súčasťou centra je aj stredisko patentových 

https://www.opvai.sk/media/100567/ihv_opvai-va_2019_v2.pdf
https://www.opvai.sk/media/100567/ihv_opvai-va_2019_v2.pdf
http://www.cvtisr.sk/
https://stimuly.vedatechnika.sk/
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informácií PATLIB, ktoré zabezpečuje poskytovanie niektorých z uvedených služieb centra. 

Okrem poskytovaných služieb centrum buduje a prevádzkuje Národný portál pre transfer 

technológií (www.nptt.sk), portál strediska patentových informácií PATLIB 

(patlib.cvtisr.sk) a v spolupráci so Slovak Business Agency pripravuje informačný systém 

na prepájanie podnikateľskej a vedeckovýskumnej / akademickej sféry na Slovensku.  

Cieľovým skupinám národných projektov NITT SK (Národná infraštruktúra pre podporu 

transferu technológií na Slovensku) a NPC (Podpora zriadenia a rozvoja Národného 

podnikateľského centra na Slovensku ) zároveň poskytuje aj expertné podporné služby v oblasti 

ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Oprávneným žiadateľom sú služby 

poskytované bezplatne na základe vznesenej požiadavky. Prevádzkuje aj Kanceláriu 

Národných kontaktných bodov pre komunitárny program Horizont 2020. 

 

FabLab je tvorivá dielňa Centra vedecko-technických informácií SR prevádzkovaná 

v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku, Magistrátom Hl. m. SR Bratislavy, 

Univerzitného vedeckého parku UK v Bratislave a FIIT STU od r. 2014. Poskytuje malým a 

začínajúcim podnikateľom, ale aj širokej verejnosti – potenciálnym podnikateľom, možnosť 

tvorivo overovať teóriu s praxou, oboznámiť sa s progresívnymi technológiami digitálnej 

výroby, interaktívne vytvárať funkčné prototypy, či dizajnové produkty, alebo len jednoducho 

„zhmotňovať“ svoje nápady. 

 

Skúsenosti z budovania a prevádzky Fablab sú využívané aj v rámci budovania a prevádzky 

Creative Pointu v rámci Národného podnikateľského centra, určeného primárne pre podporu 

malých a začínajúcich podnikateľov, ako aj pre metodickú pomoc a podporu pre ďalších 

záujemcov o vytvárane a budovanie verejne dostupných dielní typu Fablab. 

 

Poskytované služby:  

• exkurzie (výklad k jednotlivým zariadeniam, ukážka práce na zariadeniach) 

• konzultácie pri optimalizácii návrhov a vyhotovovaní modelov 

• prístup k zariadeniam digitálnej výroby pod dohľadom odborného personálu 

• workshopy, konzultácie k 3D tlači , 3D modelovaniu a k problematike digitálnej výroby 

 

Program Eurostars 2 je zameraný na podporu MSP vykonávajúcich výskum a vývoj 

na obdobie 2014-2020.  Minimálny počet účastníkov medzinárodného konzorcia tvoria dva 

subjekty z dvoch rôznych členských krajín programu.  Záväzok MŠVVaŠ SR daný Európskej 

Komisii (EK) pre tento program je 500 000 eur. MŠVVaŠ SR poskytuje finančnú podporu 

slovenským MSP, ktoré sú členmi alebo koordinátori medzinárodných konzorcií úspešných 

vo výzvach vyhlasovaných každoročne programom Eurostars 2. Výška príspevku na celé 

trvanie projektu je 450 000 EUR (trvanie projektu je stanovené maximálne na 36 mesiacov). 

Bližšie informácie o programe: www.minedu.sk, www.vedatechnika.sk, 

https://www.eurostars-eureka.eu/ 

 

Spoločné podniky ECSEL 

ECSEL sa zameriava hlavne na technologické oblasti strategického významu s vysokou 

pridanou hodnotou pre ekonomiku EÚ, kde patria aj mikroelektronika, nanoelektronika, 

vstavané počítačové systémy a inteligentné systémy. Na nový podnik ECSEL JU sa SR 

zaviazalo vyčleniť ročne 800 000 EUR. Bližšie informácie ako aj výzvy na predkladanie 

žiadostí pre podniky sú k dispozícii na webstránke https://www.ecsel.eu/

http://www.nptt.sk/
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/noskovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/59QKNXTR/patlib.cvtisr.sk
http://www.minedu.sk/
http://www.vedatechnika.sk/
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.ecsel.eu/
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Európska iniciatíva EUREKA 

EUREKA je európska iniciatíva zameraná na podporu projektov v oblasti výskumu a vývoja 

s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vo svetovom meradle. 

Účastníkmi v projektoch sú najmä MSP v spolupráci s univerzitami a výskumnými centrami. 

Minimálny počet účastníkov tvoria dva subjekty z dvoch rôznych členských štátov EUREKA, 

pričom jednotlivé členské štáty majú odlišné kritériá a postupy na podporu projektov. MŠVVaŠ 

SR financuje slovenské MSP, ktoré sú členmi medzinárodných konzorcií.  Výška podpory 

na jeden rok je 150 000 eur. Bližšie informácie na stánke: www.vedatechnika.sk 

a www.minedu.sk., http://www.eurekanetwork.org/ 

 

Program Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu 

a inovácií Horizont 2020 integruje podporu výskumu a inovácií, pričom kladie dôraz 

na podporu MSP a riešenie veľkých spoločenských výziev. Viac informácií je uvedených 

v sekcii č. II.5 tohto dokumentu – Komunitárne programy. 

 

V.6 MINISTERSTVO KULTÚRY SR 

Námestie SNP 33 

813 31 Bratislava 

T: 02/20 48 21 11,  

E: mksr@culture.gov.sk  

http://www.culture.gov.sk/ 

www.mksr.sk 

 

Ministerstvo kultúry SR je ústredným orgánom štátnej správy pre štátny jazyk, ochranu 

pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, umenie, autorské právo a práva 

súvisiace s autorským právom, osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu, prezentáciu 

slovenskej kultúry v zahraničí, vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, pre médiá a 

audiovíziu. V rámci svojej kompetencie riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí 

v oblasti ich kultúrneho pôsobenia. 

 

Dotačný systém MK SR na rok  2019 

Všetky informácie sa nachádzajú na webovom sídle Ministerstva kultúry SR:  

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2018-31a.html.    

 

Dotačný systém je zameraný predovšetkým na neštátne subjekty, medzi ktoré patrí samospráva 

a organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, fyzické osoby (živnostníci, občania - vlastníci 

národných kultúrnych pamiatok a fyzické osoby, ktorých činnosť je predmetom ochrany podľa 

Autorského zákona), právnické osoby (vlastník národnej kultúrnej pamiatky, neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, občianske združenia, 

neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb a komerčné nefinančné subjekty, 

ktoré nie sú vysielateľmi podľa zákona o vysielaní a retransmisii), vysoké školy, cirkvi, 

náboženské spoločnosti a Matica slovenská.  

 

Disponibilný objem finančných prostriedkov na výzvy podľa programov na rok 2019 

predstavuje 15 996 097,00 EUR. 

 

Dotačný systém pre rok 2019 sa skladá z 3 programov a v rámci nich 12 podprogramov: 

Program 1 - Obnovme si svoj dom 

Program 2 - Kultúra znevýhodnených skupín  

Program 3 - Kultúrne poukazy   

http://www.vedatechnika.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.culture.gov.sk/
http://www.mksr.sk/
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2018-31a.html
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Podporná činnosť audiovizuálneho fondu 

Audiovizuálny fond 

Grösslingová 53  

811 09 Bratislava 

T: +421 2 5923 4545  

E: sekretariat@avf.sk 

http://www.avf.sk/home.aspx 

 

1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde v znení 

neskorších predpisov. Vznikla tak nová verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj 

audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Fond nahradil  grantový program Ministerstva kultúry.  

 

Audiovizuálny fond finančne podporuje: 
• vývoj, tvorbu a produkciu slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych 

koprodukcií 

• distribúciu, propagáciu a marketingovú podporu audiovizuálnych diel 

• prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí 

• digitalizáciu kín a technologický rozvoj v audiovízii 

• filmové festivaly a prehliadky 

• výskum a vydávanie odbornej literatúry 

• vzdelávanie, worshopy a tréningy pre profesionálov v audiovízii 

 

Hlavné ciele: 
 trvalo udržateľný rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku 

 stabilné finančné zdroje a efektívna administratíva 

 transparentnosť a odbornosť v poskytovaní podpory 

 

Audiovizuálny fond poskytuje: 
 dotácie 

 štipendiá 

 kombinácie dotácie a pôžičky 

 

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019: 

http://www.avf.sk/support/structure2019.aspx 

Program č. 1. Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.  

Program č. 2 Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti 

Program č. 3 Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry 

Program č. 4 Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike 

Program č. 5 Podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike 

 

Bližšie informácie o podpore na rok 2019 vrátane harmonogramu výziev, podmienkach či 

oprávnených žiadateľoch sú uverejnené:  

http://www.avf.sk/Libraries/Struktury/Struktura_podpornej_cinnosti_2019.sflb.ashx 

 

Fond na podporu umenia 

Fond na podporu umenia 

Cukrová 14 

811 08 Bratislava  

E: info@fpu.sk 

http://www.fpu.sk/sk/  

http://www.avf.sk/home.aspx
http://www.avf.sk/Libraries/Z%c3%a1kony_a_predpisy/zakon_516_2008_verzia_20170701.sflb.ashx
http://www.avf.sk/support/structure2019.aspx
http://www.avf.sk/Libraries/Struktury/Struktura_podpornej_cinnosti_2019.sflb.ashx
http://www.fpu.sk/sk/
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Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia  ktorá nahrádza podstatnú časť 

dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, 

pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné 

prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej 

spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; 

na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia 

a kultúry. 

 

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultúry a 

kreatívneho priemyslu, o. i. napríklad na: 

• tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel a ich reflexií 

• podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho 

priemyslu 

• projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie 

 

Fond poskytuje finančné prostriedky formou dotácie, štipendia (len FO) alebo pôžičky 

so splatnosťou najviac päť rokov. Žiadateľom môže byť FO, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo 

právnická osoba, predmetom činnosti ktorej je realizácia aktivít v oblasti umenia, kultúry alebo 

kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti.  

 

Aktuálne výzvy a dotácie na rok 2019:  

https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019 

 

 

V.7 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR 

Limbová 2 

P.O.Box 52 

837 52 Bratislava 37 

T: 02/59 37 31 11  

E: office@health.gov.sk 

www.health.gov.sk   

  

Potvrdenia, licencie a dotácie v pôsobnosti MZ SR 

 

MZ SR na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva zdravotníckym pracovníkom 

potvrdenia o rovnocennosti vzdelania získaného na výkon zdravotníckeho povolania 

na území SR za účelom výkonu zdravotníckeho povolania v krajinách Európskeho 

hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku.  

 

Na základe platných právnych predpisov ministerstvo vydáva právnickým a fyzickým 

osobám povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, povolenia na výrobu liekov, 

skúšaných produktov a skúšaných liekov, na prípravu transfúznych liekov, na veľkodistribúciu 

liekov a zdravotníckych pomôcok a na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničných 

lekárňach, povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami. 

 

Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu v oblasti zdravotníctva v zmysle zákona č. 525/2010 

Z. z. o poskytovaní dotácií v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe – podnikateľovi na účely výskumu a vývoja, a inej právnickej alebo fyzickej 

https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019
http://www.health.gov.sk/?veda-vyskum-vyvoj
http://www.health.gov.sk/?veda-vyskum-vyvoj


Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2019  SBA 

 

73 

osobe najmä na účely vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vzdelávania v predlekárskej 

prvej pomoci okrem kurzov prvej pomoci a skúšok z poskytovania prvej pomoci, realizácie 

jednotlivých úloh v rámci schválených národných programov, farmakoepidemiologických a 

farmakoekonomických prieskumov a štúdií, vydávania vedeckých publikácií. Aktuálne výzvy:  

https://www.health.gov.sk/?veda-vyskum-vyvoj 

 

 

V.8 MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 

MPSVaR SR     Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska ul. 4, 6, 8    Špitálska ulica č. 8 

816 43 Bratislava 1    812 67 Bratislava 1 

T: 02/20 46 00 00    T: 02/ 20 45 58 72  

E: okv@employment.gov.sk     

www.employment.gov.sk/   www.upsvar.sk 
 

 

Podpora podnikania v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Aktívne opatrenia na trhu práce 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2019 neplánuje zmeny pri aktívnych 

opatreniach trhu práce podľa § 49, § 50, § 50k, § 53e, § 56a, § 57 pre potreby začínajúcich 

firiem a MSP. 

 V roku 2019 zostávajú nezmenené podmienky poskytovania týchto príspevkov: 

 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 

 príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 

 príspevok na podporu udržania pracovných miest 

 príspevok na vytvorené nové pracovné miesta 

 finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo 

stredných podnikoch  

 príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

 príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 

 príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť 

  

https://www.health.gov.sk/?veda-vyskum-vyvoj
mailto:okv@employment.gov.sk
http://www.employment.gov.sk/
http://www.upsvar.sk/
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Tab.: Aktívne opatrenia na trhu práce 

Zameranie Paragraf Názov opatrenia/nástroja 

MSP spomedzi 

znevýhodnených 

uchádzačov o 

zamestnanie 

§49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 

§56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

§57 
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo 

vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti 

MSP podporujúce 

znevýhodnených 

uchádzačov o 

zamestnanie 

§50 
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača 

o zamestnanie 

§50b 
Integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u zamestnávateľa 

prechodného zamestnania 

§50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

§50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest 

§51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 

§51a 
Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne 

platenom zamestnaní 

§52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 

§53d Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta 

§53e Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v MSP 

§53f Príspevok integračnému podniku 

§53g Kompenzačné príspevky integračnému podniku 

§56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 

§59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta 

§60 
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov 

Iné 

§42 Informačné a poradenské služby 

§43 Odborné poradenské služby 

§44 - §46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ a ZoZ 

§47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca 

§52 
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb 

pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj 

§53 Príspevok na dochádzku za prácou 

§53a Príspevok na podporu mobility za prácou 

§53b Príspevok na dopravu do zamestnania 

§53c Príspevok na presťahovanie za prácou 

§54 Programy a projekty 

 

 

Výšku príspevkov a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevkov upravuje vyhláška MPSVR 

SR č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

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

 

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov 

so zdravotným postihnutím (§ 64) Zamestnávateľ je v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 5/2004 Z. z. povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva 

najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov 

so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho 



Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2019  SBA 

 

75 

zamestnancov. Túto povinnosť môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej 

na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi 

so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. 

V zákone boli prijaté zmeny s účinnosťou od 1.5.2018,  kde sa definujú podmienky zadávania 

zákazky, tovaru a služby zhotovené integračným podnikom, u ktorého je najmenej 30% 

zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo fyzickou 

osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú 

činnosť na chránenom pracovisku.   

  

Zadávanie vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní na účely plnenia povinného 

podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím § 64a (novela k 1.5.2018).  

1. Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného 

podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ, ktorý je verejným 

obstarávateľom alebo obstarávateľom, plniť realizáciou vyhradených zákaziek 

vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu. 

2. Výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní na započítanie jedného občana 

so zdravotným postihnutím je 2 000 eur. Realizácia vyhradenej zákazky vo verejnom 

obstarávaní sa preukazuje kópiou súťažných podkladov verejného obstarávania a 

kópiou zmluvy o realizácii vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní. 

 

Podpora podnikania v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Cieľom zákona je vytvárať priestor pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť 

verejnej ekonomiky, prostredníctvom vymedzenia podmienok vzniku subjektov sociálnej 

ekonomiky a ich podpory. Subjekty sociálnej ekonomiky by sa mali zamerať na napĺňanie 

preferovaných spoločenských cieľov v podobe dosahovania merateľného pozitívneho 

sociálneho vplyvu. 

 

Zákon rozlišuje viaceré druhy sociálnych podnikov. Podľa napĺňania pozitívneho sociálneho 

vplyvu poznáme verejnoprospešný podnik a komunitnoprospešný podnik. Z hľadiska 

zamerania činnosti zákon rozlišuje registrovaný sociálny podnik na: integračný podnik, 

sociálny podnik bývania a iný registrovaný sociálny podnik. 

 

Registrácia sociálneho podniku má vplyv na získanie rôznych druhov podpory od štátu. Zákon 

pre sociálne podniky vytvára možnosť získať, či už priamu alebo nepriamu formu podpory. 

Sociálny podnik, registrovaný sociálny podnik a aj podnik sociálneho dosahu môžu získať 

priamu formu pomoci v podobe čerpania investičnej a kompenzačnej finančnej pomoci. Jej 

čerpanie je odstupňované v závislosti od toho, či je podnik sociálnym podnikom, podnikom 

sociálneho dosahu, registrovaným sociálnym podnikom alebo registrovaným sociálnym 

podnikom, ktorý pre naplnenie svojho dominantného cieľa používa 100 % zo svojho zisku. 

Registrovaný sociálny podnik môže ďalej získať pomoc vo forme podpory dopytu v podobe 

servisných poukážok, úľavy na dani z príjmov (z tej časti zisku, ktorú sa rozhodne použiť 

na dosiahnutie svojho hlavného cieľa), zníženej sadzby DPH vo výške 10 %  zo základu dane 

(za splnenia podmienky, že celých 100 % svojho zisku vloží do naplnenia hlavného cieľa), 

podpora vo forme náhradného plnenia. Právna úprava podpory integračného podniku je 

čiastočne upravená aj zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý vo svojom 

ustanovení § 53f upravuje podmienky a formy príspevku integračnému podniku 

a v nasledujúcom ustanovení § 53g upravuje kompenzačné príspevky integračnému 

podniku. Znenie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa ďalej venuje 
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spôsobu poskytovania pomoci. Vymedzuje podmienky poskytnutia investičnej pomoci, 

kompenzačnej pomoci a pomoci na podporu dopytu. 

 

 Operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán 

pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje 

výzvy a projekty v rámci prioritnej osi 2,3 a 4.   

https://www.ludskezdroje.gov.sk/vyzvy 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-

ludske-zdroje/ 

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=TOvUG5TWpTwhX0mzp2QniXN-

O_Fjm49d6NnFXt1WzLhC6OV0_dvfag 

 

Implementačná agentúra 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Špitálska 6 

814 55 Bratislava 

T: 02/2043 1100 

E:  ia@ia.gov.sk 

https://www.ia.gov.sk/ 

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

(IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR). 

 

V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu 

pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a 

zabezpečuje  implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z 

Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných 

projektov. 

 

V rámci svojich priorít IA MPSVR SR prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti mladých ľudí, 

ktorí sú nezamestnaní a nepokračujú v procese vzdelávania ani v odbornej príprave na trh práce, 

dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých. Ďalej 

prispieva k zlepšeniu prístupu na trh práce, a to zvyšovaním medziregionálnej mobility za 

prácou, podporou samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. Podieľa 

sa aj na zlepšení podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života, čím by mala byť 

zvýšená zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. 

 

Štátna pomoc v rezorte MPSVR SR 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/statna-pomoc.html?page_id=13512 

 

Príspevky, ktoré sú štátnou pomocou sa poskytuje Ústredie a úrady z nasledujúcich schém 

štátnej pomoci:  

• Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (Schéma DM - 16/2014)  

V rámci tejto schémy sú oprávnenými projektmi na poskytnutie pomoci de minimis projekty, 

realizované v rámci aktívnych opatrení trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti. 

https://www.ludskezdroje.gov.sk/vyzvy
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=TOvUG5TWpTwhX0mzp2QniXN-O_Fjm49d6NnFXt1WzLhC6OV0_dvfag
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=TOvUG5TWpTwhX0mzp2QniXN-O_Fjm49d6NnFXt1WzLhC6OV0_dvfag
mailto:ia@ia.gov.sk
https://www.ia.gov.sk/
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/statna-pomoc.html?page_id=13512
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• Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania 

a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným 

postihnutím SA.40975 (2015/X) 

Účelom schémy je poskytovanie pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov 

u zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu. 

Oprávnenými projektmi na podporu vzdelávania sú projekty a programy, zamerané na podporu 

vzdelávania organizovaného zamestnávateľom pre jeho zamestnancov, ktorých cieľom je 

získanie, obnova a zmena odborných zručností a vedomostí potrebných na ich pracovné 

uplatnenie. 

 

• Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej 

prvovýroby „Schéma DM- 7/2015“   

Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje v súvislosti s realizáciou vybraných aktívnych opatrení 

na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na realizáciu programového 

dokumentu Operačný program Ľudské zdroje, na tvorbu a udržanie pracovných miest v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby. 

 

Viac informácií o schémach štátnej pomoci v kompetencii MPSVR SR je dostupných 

na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR - http://www.upsvar.sk/sluzby-

zamestnanosti/statna-pomoc.html?page_id=13512. 

 

 

V.9 MINISTERSTVO FINANCIÍ SR 

Štefanovičova 5  

P.O.BOX 82  

817 82 Bratislava 15 

T: 02/59 58 11 11-2  

E: info@mfsr.sk, podatelna@mfsr.sk 

http://www.finance.gov.sk/  
 

Rozvojmajstri – styčný dôstojník pre súkromný sektor 

www.rozvojmajstri.com 

 

Cieľom projektu Rozvojmajstri (styčný dôstojník pre súkromný sektor, medzinárodne známe 

ako PSLO – Public Sector Liason Officer) je pomôcť slovenským firmám a technickým 

expertom presadiť sa v projektoch medzivládnych organizácií a medzinárodných 

finančných inštitúcií ako napríklad Európska banka pre obnovu a rozvoj, Medzinárodná 

investičná banka, Skupina Svetovej banky a i.. 

 

Projekt od roku 2015 implementuje spoločnosť Aspiro na základe vyhraného obstarávania 

Rozvojového programu OSN (UNDP), keďže Rozvojmajsti sú súčasťou väčšieho projektu MF 

SR, ktorý implementuje práve UNDP. Cieľom druhej fázy Rozvojmajstrov, ktorá sa realizuje 

od leta 2017 a bude trvať minimálne do roku 2019, je mobilizácia slovenských podnikateľov, 

aby sa vo väčšej miere presadili na globálnych rozvojových trhoch. Na rozdiel od iniciatív, 

ktoré sa do veľkej miery obmedzujú na šírenie povedomia medzi podnikateľmi, tím 

Rozvojmajstrov kvalifikované slovenské firmy a konzultantov cielene koučuje v budovaní 

partnerstiev, mäkkých zručnostiach, obstarávacích procesoch a implementácii rozvojových 

projektov všeobecne. Podpora je poskytovaná tak pri identifikácii príležitostí, ako aj 

pri prípravách na zapojenie sa do konkrétnych tendrov. 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/statna-pomoc.html?page_id=13512
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/statna-pomoc.html?page_id=13512
http://www.finance.gov.sk/
http://www.rozvojmajstri.com/
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V.10 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR 

Hlboká cesta 2      Kontakt na podnikateľské centrum: 

833 36 Bratislava 37    Oddelenie podnikateľského centra, MZVaEZ SR 

T: +421 2 5978 1111, +421 90607 2222  T: 02/ 5978 5959, 0906 07 5959 

E: info@mzv.sk    E: bizinfo@mzv.sk 

www.mzv.sk      www.mzv.sk, www.export.slovensko.sk 

 
Agendu oficiálnej rozvojovej pomoci SR zastrešuje v podmienkach SR MZVaEZ SR: 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci  

Hlboká cesta 2 

833 36 Bratislava 37 

T: +421 2 5978 3642 

E: orpo@mzv.sk  

 

Aktuálne výzvy na zapojenie sa do programov SLOVAK AID. 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) 

Grosslingova 35, 

811 09 Bratislava 

T: +421 2 6820 5011  

E: info@slovakaid.sk  

www.slovakaid.sk 

 

Ministerstvo poskytuje pravidelné informácie pre podnikanie v zahraničí, informuje 

o podujatiach a organizáciách, aktuálnych tendroch, dopytoch a ponukách, verejných 

obstarávaniach v medzinárodných organizáciách a  vedie databázu slovenských exportných 

firiem. Na podporu podnikania v zahraničí je zriadená i Rada vlády SR na podporu exportu 

a investícií, ktorá koordinuje súčinnosť všetkých aktérov aj v oblasti ekonomickej diplomacie 

pri presadzovaní obchodno-ekonomických záujmov a prezentácie SR v zahraničí s dôrazom 

na zabezpečovanie potrieb podnikateľských subjektov a teritoriálnych priorít. 

 

Jednotný portál exportéra, ktorého vytvorenie je výsledkom spolupráce MZVaEZ SR 

a ďalších relevantných inštitúcií (MH SR/SARIO, ÚV SR/NASES, ...). Jednotný portál 

sústreďuje všetky významné informácie pre exportéra na jednom mieste, čo sprehľadňuje 

informácie, zlepšuje ich dostupnosť, prehľadnosť a aktuálnosť. Na verejnom informačnom 

portály sa nachádzajú informácie pre rozbeh a rozšírenie exportných a investičných aktivít 

podnikateľov v zahraničí. Jednotný portál pre slovenského exportéra bol vytvorený 

na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, v sekcii Podnikateľ-

Služby/Informácie a služby pre exportérov.  

 

Podnikateľské centrum 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici 

https://export.slovensko.sk/ 

 

Podnikateľské centrum predstavuje pre MSP komunikačného partnera pri riešení rastúceho 

počtu priamych dopytov, prispieva k väčšej prepojenosti a zefektívneniu synergie všetkých 

aktérov ekonomickej diplomacie, vrátane zintenzívnenia vzájomnej spolupráce medzi 

ústrednými orgánmi štátnej správy a podnikateľskými subjektmi.  

Úlohou podnikateľského centra je poskytovať informácie k presadzovaniu podnikateľských 

ambícií slovenských podnikateľov v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, 

vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.  

mailto:info@mzv.sk
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/
http://www.mzv.sk/
http://www.export.slovensko.sk/
mailto:orpo@mzv.sk
http://www.slovakaid.sk/
http://www.slovakaid.sk/
http://www.slovensko.sk/
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici
https://export.slovensko.sk/
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Oficiálna rozvojová pomoc 

 

V roku 2019 SAMRS  vyhlásila výzvu na predkladanie žiadosti o dotácie na projekty 

podnikateľských partnerstiev. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených 

na výzvu je 500.000  eur. V programe podnikateľských partnerstiev sa aj v budúcnosti bude 

podporovať prepájanie ODA s aktivitami organizovanými MF SR, Eximbankou a programom 

Rozvojmajstri.   

 

Program podnikateľských partnerstiev (PPP)  

http://www.slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/program-podnikatelskych 

http://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy-2019/ppp-podpora-novych 

Za účelom efektívneho zapájania podnikateľského sektora, osobitne MSP do rozvojovej 

spolupráce SR je vytvorený osobitný Program podnikateľských partnerstiev ktorého cieľom je: 

 podporiť synergiu medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi 

v rozvojových krajinách 

 podporiť vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovať udržateľné 

kapacity miestnych partnerov 

 mobilizovať súkromné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít 

 napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa 

v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych 

hodnotových reťazcov 

 posilniť a rozšíriť aktivity a rozvojový vplyv slovenských podnikateľských subjektov, 

ktoré už aktívne  

Z charakteru a podstaty rozvojovej spolupráce vyplýva, že priama podpora exportu je 

z programu vylúčená. V roku 2019 je program upravený tak, aby bol výhodnejší a motivoval 

MSP zapojiť sa do rozvojovej pomoci SR. Nový program od roku 2019 podlieha pravidlám 

pomoci de minimis.  

 

Výzvy SAMRS (Slovakaid) v r. 2019 
Všetky aktuálne informácie k zapájaniu podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce 

možno nájsť na stránke Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

www.slovakaid.sk.  

 

 

V.11 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Námestie slobody 1 

813 70 Bratislava 

T: 02 / 209 25 111 

E: uvsrinfo@vlada.gov.sk 

http://www.vlada.gov.sk/ 

 

Dotácie v pôsobnosti Úradu vlády SR 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona a § 2 ods. 2 písm. d) a e) zákona výzvu 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 

2019 (ďalej len „výzva“) ktorej základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä 

projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a 

http://www.slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/program-podnikatelskych
http://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy-2019/ppp-podpora-novych
http://www.slovakaid.sk/
http://www.vlada.gov.sk/
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mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a 

nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež. 

 

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný 

mechanizmus 

 

Úrad vlády SR sa stal Národným kontaktným bodom pre implementáciu Finančného 

mechanizmu EHP (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) v SR. Cieľom 

tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom 

hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty. Tieto 

finančné nástroje predstavujú príspevky donorov, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska 

krajinám, ktoré vstúpili do Európskej únie prevažne v roku 2004 a neskôr.  

 

Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj subjekty súkromného sektora, pričom v týchto prípadoch 

sa uvažuje najmä s využitím pomoci de minimis. Vyhlásené výzvy sú dostupné na stránke 

http://eeagrants.sk/48-sk/vyzvy/. 

Viac informácií je možné nájsť na stránkach www.eeagrants.sk a www.norwaygrants.sk.  

 

Vykonáva funkciu národného orgánu a národného kontaktného bodu dvoch programov 

európskej územnej spolupráce INTERREG Stredná Európa 2014-2020 (s riadiacim orgánom 

v Rakúsku) a INTERREG Dunajský národný program 2014-2020 (s riadiacim orgánom 

v Maďarsku). Výzvy sú priebežne zverejňované na webstránke www.interreg-central.eu a 

www.interreg-danube.eu.  

 

 

V.12 ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU  

Štefánikova 15 

811 05 Bratislava 

E: vicepremier@vicepremier.gov.sk 

https://www.vicepremier.gov.sk/ 

 

Podpora najmenej rozvinutých okresov 

http://www.nro.vlada.gov.sk/ 

 

Podpredseda vlády zastrešuje agendu podpory menej rozvinutých okresov a plne sa zodpovedá 

vláde SR za napĺňanie jednotlivých akčných plánov a zmierňovanie regionálnych rozdielov 

v SR. 

 

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov 

na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Predpokladá podporu 

lokálnej iniciatívy, motivácie pre spoločný postup miest a obcí v okrese, kombinované 

s opatreniami na úrovni samosprávneho kraja a na centrálnej úrovni. Cieľom podpory je 

v prvom rade tvorba pracovných miest.  

http://eeagrants.sk/48-sk/vyzvy/
http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.sk/
http://www.interreg-central.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
https://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.nro.vlada.gov.sk/
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Smart city 

https://www.smartcity.gov.sk/index.html 

 

Koncept Smart cities predstavuje komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý 

zasahuje do rôznych spoločenských oblastí. Do celého systému vstupujú subjekty verejnej 

správy, súkromného sektora a občianskej spoločnosti. Zavedenie konceptu inteligentného 

mesta so sebou prináša mnoho benefitov, so správnym plánovaním a investíciami môžu mestá 

zlepšiť svoju funkčnosť, dlhodobú udržateľnosť a zvýšiť životnú úroveň svojich občanov. 

Mechanizmus pilotnej schémy pre mestá a obce v oblasti Smart cities bol vypracovaný s cieľom 

vytvoriť motivujúce prostredie pre zavádzanie inovatívnych riešení miest a obcí a priblížiť 

možnosti financovania umožňujúce iniciovanie takýchto riešení v praxi. Prijímateľom 

projektov inovatívnych riešení je síce samospráva, ale hnacím motorom a vykonávateľmi 

sú predovšetkým MSP.  

 

Na horeuvedenej stránke, ktorá bola vytvorená na sprehľadnenie a sprístupnenie informácií 

z rôznych oblastí, ktoré sú zainteresované do konceptu Smart cities sa nachádzajú informácie 

o aktuálnych otvorených výzvach z viacerých operačných programov ktoré pod koncept Smart 

cities spadajú, ako i prehľad o informačno-poradenských centrách.  

 

V.13 ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 

Jána Švermu 43 

74 04 Banská Bystrica 4 

T: 048/430 01 31 

E: infocentrum@indprop.gov.sk  

http://www.upv.sk/  

 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy 

pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001  Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. 

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií 

polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a 

zemepisných označení. 

 

Aktivity ÚPV SR pre malých a stredných podnikateľov  

  

Cieľom ÚPV SR je poskytnúť MSP poradenské služby vrátane pomoci pri ochrane 

pred nekalými obchodnými praktikami. ÚPV SR prostredníctvom Informačného centra  

poskytujú verejnosti informácie o možnostiach ochrany jednotlivých predmetov priemyselného 

vlastníctva, o spôsobe podávania prihlášok a s nimi súvisiacimi správnymi poplatkami.  

 

Na základe objednávky vykonáva úrad rôzne typy rešerší – prieskum na novosť, rešerš na stav 

techniky v príslušnej oblasti, rešerš na dizajn a na zhodnosť alebo zameniteľnosť označení – 

známkovú rešerš, bibliografické rešerše a preskúmanie právoplatnosti zadaných predmetov 

priemyselnoprávnej ochrany.  

 

V súvislosti s nekalými obchodnými praktikami úrad pravidelne prostredníctvom svojho 

webového sídla, sociálnych sietí a elektronických periodík úradu upozorňuje na skutočnosť, že 

niekoľko súkromných spoločností ponúka za poplatok majiteľom priemyselných práv ich 

zverejnenie, registráciu alebo evidenciu v rôznych databázach vedených na internete. 

Podnikatelia sú upozorňovaní na skutočnosť, že takéto aktivity nijako nesúvisia s procesným 

https://www.smartcity.gov.sk/index.html
mailto:infocentrum@indprop.gov.sk
http://www.upv.sk/
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/suvisiace_pravne_predpisy/pravo_01575.pdf
https://www.indprop.gov.sk/?patenty
https://www.indprop.gov.sk/?uzitkove-vzory
https://www.indprop.gov.sk/?topografie-polovodicovych-vyrobkov
https://www.indprop.gov.sk/?topografie-polovodicovych-vyrobkov
https://www.indprop.gov.sk/?dizajny
https://www.indprop.gov.sk/?ochranne-znamky
https://www.indprop.gov.sk/?ochrana-oznacenia-povodu-a-zemepisneho-oznacenia
https://www.indprop.gov.sk/?ochrana-oznacenia-povodu-a-zemepisneho-oznacenia
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konaním v úrade, s registrami vedenými úradom a neexistuje povinnosť platiť za tieto služby 

iným subjektom. 

 

ÚPV SR poskytuje MSP službu s názvom Prediagnostika priemyselných práv. Cieľom 

prediagnostiky je poskytnúť základné informácie z oblasti priemyselnoprávnej ochrany, tak, 

aby boli firmy schopné vytvoriť si základnú stratégiu aj v tejto oblasti . Ide o bezplatné 

poradenstvo "šité na mieru", napr. ochrana technických riešení, dizajnov, ochranných známok, 

kolízia doménovych mien s ochrannými známkami, vyhľadávanie v bezplatných patentových 

databázach, základy licenčnej politiky a pod. Cieľovou skupinou sú mikropodniky, malé 

a stredné podniky, ktoré v dôsledku nedostatočných znalostí nevyužívajú možnosti 

priemyselnoprávnej ochrany a nemajú práve v tejto oblasti plne rozvinutú stratégiu. Zúčastnení 

zástupcovia firmy sa oboznámia s priemyselnoprávnou ochranou doma i v zahraničí, jej 

výhodách a za určitej situácie aj nevýhodách, získajú typy na najvhodnejší spôsob ochrany (aj 

po finančnej stránke). Navrhnuté odporúčania nie sú záväzné a majú odrážať potreby 

spoločnosti s ohľadom na výrobné i obchodné záujmy v jednotlivých krajinách. 

 

V.14 ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR  

Štefanovičova 3 

P. O. Box 76 

810 05 Bratislava 15 

T: +421 2 5748 5100 

E: unms@normoff.gov.sk 

www.unms.sk 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR je ústredným orgánom štátnej správy pre 

oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie 

posudzovania zhody. Vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť 

a dozerá na plnenie úloh prináležiacich oblastí.  

 

Aktivity ÚNMS SR s ohľadom na MSP 

 

1. Národné kontaktné miesto na výrobky 

Bližšie informácie sú dostupné na http://www.unms.sk/?vitajte-vo-sfere-vzajomneho-

uznavania, E: productinfo@normoff.gov.sk. 

 

2. Národná cena SR za kvalitu 

ÚNMS SR organizuje každoročne súťaž Národná cena SR za kvalitu. MSP majú možnosť 

získať ocenenie a posilniť postavenie na domácich a zahraničných trhoch.  

 

3. Súťaž Top manažéri kvality 

Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality 

za ich osobný podiel v oblasti budovania a rozvoja systémov manažérstva kvality vo svojich 

organizáciách. 

 

4. Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 

MSP sú úzko späté s komunitou, v ktorej pôsobia a ovplyvňujú miestnu a regionálnu 

ekonomiku. Súťaž Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť oceňuje organizácie, ktoré 

uplatňujú princípy spoločenskej zodpovednosti. Tie sú v rámci súťaže posudzované v troch 

pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. 

 

http://www.unms.sk/
http://www.unms.sk/?vitajte-vo-sfere-vzajomneho-uznavania
http://www.unms.sk/?vitajte-vo-sfere-vzajomneho-uznavania
mailto:productinfo@normoff.gov.sk
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5. Národné informačné stredisko pre technickú normalizáciu 

Infocentrum sprístupňuje verejnosti vydané normy STN a dokumenty prijaté medzinárodnými, 

európskymi a zahraničnými normalizačnými organizáciami a poskytuje informácie z oblasti 

technickej normalizácie. 

 

6. Cena Vladimíra Lista za normalizáciu 

Cenu Vladimíra Lista udeľuje predseda ÚNMS SR pri príležitosti Svetového dňa normalizácie 

jednotlivcovi alebo kolektívu aktívne pôsobiacemu v oblasti technickej normalizácie. 

 

7. Cena Jána Andreja Segnera za metrológiu 

Cenu Jána Andreja Segnera udeľuje predseda ÚNMS SR pri príležitosti Svetového dňa 

metrológie za významný prínos v oblasti metrológie. 

  

8. Cena Johana Wolfganga Kempelena za skúšobníctvo 

Cenu Johana Wolfganga Kempelena udeľuje predseda ÚNMS SR za významný prínos osoby 

alebo pracovného kolektívu k rozvoju skúšobníctva a posudzovania zhody v Slovenskej 

republike. 
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VI. FINANČNÉ INŠTITÚCIE A ICH NÁSTROJE NA PODPORU MSP 

 

VI.1 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. 

Štefánikova 27 

P.O.Box 154 

814 99 Bratislava 1 

T: 02/57 29 29 29 

E: info@szrb.sk  

http://www.szrb.sk/  

 

Slovenská záručná a rozvojová banka (ďalej len „SZRB“) podporuje slovenský podnikateľský 

sektor v súlade s hospodárskou politikou Slovenskej republiky, pričom prioritné zameranie je 

orientované na rozvoj MSP. Činnosť SZRB sa  však súčasne zameriava na rozvoj 

poľnohospodárskych subjektov, ale aj na financovanie samospráv a obnovu bytových domov.  

 

SZRB podporuje rozvoj MSP: 

- poskytovaním bankových záruk na úvery - predovšetkým skupine podnikateľov, ktorí 

nemajú dostatočné zabezpečenie za úver a/alebo sú pre komerčné banky rizikovejší, pričom ich 

však majú záujem za určitých podmienok financovať. Základný princíp poskytovania záruk 

na úvery spočíva v rozložení rizika medzi SZRB, klienta a partnerský subjekt. 

- poskytovaním úverov - najmä MSP, ale aj mestám a obciam či právnickým osobám 

zriadeným podľa osobitných predpisov (napr. spoločenstvám vlastníkov bytov). 

 

Bankové záruky 

 

1. Rýchla banková záruka 

Cieľom poskytnutia tejto formy záruky je rozšírenie možností financovania MSP. SZRB 

pri splnení podmienok vystavuje bankové záruky za úvery podnikateľov (MSP) v komerčnej 

banke maximálne vo výške 55 % z istiny poskytnutého úveru, pričom banka spolupracuje 

pri poskytovaní tohto produktu s viacerými komerčnými bankami pôsobiacimi na Slovensku. 

Výhodou tohto produktu je pre klienta zjednodušený a zrýchlený schvaľovací proces. 

 

Výška poskytnutého úveru:  

 Minimálna výška - 16 600,- EUR 

 Maximálna výška - 340 000,- EUR 

Doba splatnosti úveru:  

 Splátkový úver maximálne 7 rokov  

 Kontokorentný úver maximálne 12 mesiacov  

 

2. Banková záruka na zábezpeku k verejnému obstarávaniu  

Záruka sa poskytuje na základe Záručnej listiny voči beneficientom - verejným obstarávateľom 

a obstarávateľom na zábezpeku na zabezpečenie viazanosti ponuky v rámci verejného 

obstarávania. SZRB poskytuje bankovú záruku do výšky zábezpeky (v zmysle podmienok 

verejného obstarávania), pričom klient je však povinný preukázať primárnu návratnosť SZRB 

a súčasne sekundárne zabezpečenie návratnosti realizovanej bankovej záruky (záložné právo 

SZRB na majetok klienta). Výhodou záruky je, že počas jej platnosti môže klient a/alebo 

beneficient požiadať o predĺženie doby jej platnosti.  

 

  

http://www.szrb.sk/
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3. Banková záruka za vykonanie diela 

SZRB poskytuje bankovú záruku na základe Záručnej listiny voči beneficientom – odberateľom 

realizovaného diela na zábezpeku za vykonanie diela, ktorá slúži na zabezpečenie plnenia 

nároku odberateľa voči dodávateľovi v prípade, že nedôjde k riadnemu a/alebo kompletnému 

plneniu zmluvne uvedených podmienok zákazky. SZRB poskytuje bankovú záruku s priamym 

zabezpečením maximálne do výšky 10% zmluvnej ceny diela a/alebo do výšky 150 tisíc EUR 

(bez DPH). SZRB si na zabezpečenie pohľadávky vyhradzuje primárne záložné právo 

na majetok klienta, na ktorom nie je ťarcha iných veriteľov.  

 

4. Banková záruka za zádržné 

Banková záruka za zádržné je poskytovaná MSP pôsobiacim v oblasti stavebníctva. SZRB 

poskytuje záruku na základe Záručnej listiny voči odberateľom stavebného diela a/alebo 

hlavným dodávateľom, pre ktorých je dielo realizované formou subdodávky, na zábezpeku 

za zádržné, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných neodstránených reklamačných 

nedostatkov/vád počas zmluvne zakotvenej záručnej lehoty. SZRB poskytuje bankovú záruku 

vo výške 100% zádržného v zmysle platnej Zmluvy o dielo a/alebo 10% z ceny diela 

(bez DPH). Banková záruka je platná počas lehoty, kedy je dodávateľ/subdodávateľ 

zodpovedný za nedostatky dodaného diela v zmysle platnej Zmluvy o dielo, najviac však 

po dobu piatich rokov po kolaudácii a/alebo riadneho odovzdania stavby. SZRB si 

na zabezpečenie pohľadávky vyhradzuje primárne záložné právo na majetok klienta, na ktorom 

nie je ťarcha iných veriteľov. 

 

5. Banková záruka na úver 

Poskytovanie záručných produktov na úvery pre MSP v komerčných bankách a záruk 

pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a tiež vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov zastúpených správcom bytového domu a pre mestá a obce pri úveroch 

na výstavbu nájomných obecných domov.  

 

Druhy bankových záruk: 

 s priamym zabezpečením - do výšky 50% istiny úveru, maximálne však do výšky 

500 000,- EUR s dobou platnosti bankovej záruky do 7 rokov 

 s nepriamym zabezpečením  - maximálne do výšky 50% istiny úveru, maximálne však 

do výšky 1 000 000,- EUR s dobou platnosti bankovej záruky do 10 rokov  

 

6. Banková záruka na obnovu bytových domov (ŠFRB) 

SZRB poskytuje bankové záruky na úver poskytovaný Štátnym fondom rozvoja bývania (ďalej 

len „ŠFRB“) na obnovu bytového fondu, t. j. na opravu, rekonštrukciu a modernizáciu 

spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytového domu.  

Cieľom bankovej záruky je zvýšenie energetickej efektívnosti a kvality bývania v bytových 

domoch. Príjemcom bankovej záruky môže byť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov (právnická osoba založená na základe zmluvy o spoločenstve podľa zákona 

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov) 

alebo všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome spravovanom správcom 

bytového domu (FO/PO, ktorá správu a údržbu bytového fondu vykonáva v zmysle zákona 

č.182/1993 Z.z.). SZRB poskytuje bankovú záruku do výšky 100% nesplatenej istiny úveru 

bez príslušenstva poskytnutého ŠFRB, pričom maximálna výška na bytový dom je stanovená 

vo výške 7 300,- EUR na jeden byt. Doba platnosti bankovej záruky závisí od výšky 

poskytnutého úveru, najviac však po dobu 20 rokov.   
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Úvery 

 

1. Priamy úver 
Hlavným cieľom tohto typu úverov je podpora financovania investičných a prevádzkových 

potrieb MSP, financovanie rozvoja regiónov, miest a obcí. 

 

Výška úveru a doba splatnosti:    

 Minimálna výška – 3 000,- EUR   

 Pri financovaní investičných potrieb - maximálna doba splatnosti 10 rokov  

 Pri prevádzkovom úvere -  maximálna doba splatnosti do 3 rokov 

 Pri projektovom financovaní - maximálna doba splatnosti úveru 2 – 15 rokov 

v závislosti od charakteru financovania  

Výhodou priameho úveru je možnosť odkladu splátok istiny do 6 mesiacov, pri prevádzkovom 

úvere do 3 mesiacov od prvého čerpania úveru.  

 

2. Kontokorentný úver 

Úver je určený na financovanie prevádzkových potrieb formou povoleného úverového limitu 

na bežnom účte vedenom v SZRB a slúži na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných 

prostriedkov bez skúmania účelovosti ich využitia. Výhodou tohto typu úveru je, že je možné 

čerpať ho opakovane, čo predstavuje efektívny nástroj pružného riadenia cash flow daného 

klienta (MSP). 

 

Výška úveru a doba splatnosti:  

 Minimálna výška – 15 000,- EUR   

 Maximálna doba splatnosti – 1 rok s možnosťou prolongácie 

 

3. EÚver – ROZVOJ  

Úver slúži ako podporný mechanizmus na realizáciu podnikateľských zámerov MSP za 

zvýhodnených podmienok (v súlade s podmienkami Schémy pomoci de minimis DM). SZRB 

poskytuje finančné prostriedky vo forme investičného a prevádzkového úveru, ktoré je možné 

čerpať jednorazovo alebo postupne, pričom ho však nie je možné kombinovať s inou 

finančnou podporou EÚ.  

 

Výška úveru a doba splatnosti:    

 Maximálna výška – 1 mil.,- EUR  

 Doba splatnosti je minimálne 12 mesiacov a maximálne do 10 rokov od podpisu 

úverovej zmluvy  

 

4. Úvery pre poľnohospodárov 

Pomoc subjektom, ktoré žiadajú o priame platby, preklenúť prechodný nedostatok finančných 

prostriedkov. Poskytovanie dlhodobých úverov pre poľnohospodárskych prvovýrobcov 

na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú prevažne v prenájme. 

 

4.1 POĽNOúver – pomoc podnikateľom, ktorí žiadajú o priame platby cez 

Pôdohospodársku platobnú agentúru, na preklenutie prechodného nedostatku finančných 

prostriedkov. Úver je možné použiť na financovanie prevádzkových nákladov subjektu, pričom  

nie je nutné dokladovanie účelu čerpania.  

 

Výška a doba splatnosti úveru:  

 Minimálna výška – 3 000,- EUR 
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 Splácanie úveru je jednorazové a/alebo postupné (primárne z vyplatenej podpory 

PPA), pričom sú umožnené predčasné splátky a/alebo splatenie celého úveru a rovnako 

možnosť prolongácie jeho splatnosti 

 

4.2 Úver MOJA PÔDA – dlhodobý investičný úver pre poľnohospodárskych prvovýrobcov 

na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy, čím sa podporuje poľnohospodárska prvovýroba 

v rámci segmentu MSP.  

 

Výška a doba splatnosti úveru: 

 Minimálna výška - 3 000,- EUR 

 Maximálna výška - 330 000,- EUR 

 Vlastné zdroje klienta – minimálne 15% 

 Maximálna splatnosť úveru je do 15 rokov odo dňa prvého čerpania (postupné 

splácanie)  

 

4.3 Úver MOJA PÔDA pre mladých farmárov - dlhodobý investičný úver pre začínajúce 

podnikateľské subjekty/mladých farmárov - poľnohospodárskych prvovýrobcov na odkúpenie 

poľnohospodárskej pôdy. Výhodou tohto typu úveru je nižší podiel spolufinancovania klienta 

na úrovni minimálne 10%.   

 

Výška a doba splatnosti úveru: 

 Minimálna výška - 5 000,- EUR 

 Maximálna výška - 30 000,- EUR 

 Vlastné zdroje klienta – minimálne 10% 

 Max. splatnosť úveru je do 10 rokov odo dňa prvého čerpania (postupné splácanie)  

 

4.4 Úver PÔDA – predstavuje dlhodobý investičný úver pre poľnohospodárskych 

prvovýrobcov na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú prevažne v prenájme.  

 

Výška a doba splatnosti úveru: 

 Minimálna výška - 3 000,- EUR 

 Maximálna výška - 330 000,- EUR 

 Vlastné zdroje klienta – minimálne 20% 

 Max. splatnosť úveru je do 15 rokov odo dňa prvého čerpania (postupné splácanie)  

 

5. MIKROúver 
Forma priameho úveru na realizáciu podnikateľských zámerov. Cieľom mikroúverov je 

podpora rozvoja malých podnikateľov a zjednodušenie prístupu začínajúcim aj existujúcim 

podnikateľom k úverovým zdrojom. Výhodou tohto typu úveru je pomerne rýchly schvaľovací  

proces (rozhodnutie o ne-schválení do 3 pracovných dní od podania žiadosti).  Mikroúver 

možno využiť na financovanie nákupu hmotného a nehmotného majetku, rekonštrukcie 

hmotného majetku alebo financovanie bežných podnikateľských potrieb súvisiacich 

s rozvojom podnikania. 

 

Výška úveru: 

 Minimálna výška - 5 000,- EUR 

 Maximálna výška - 50 000,- EUR 

Doba splatnosti úveru:  

 Do 25 000,- EUR  pri investičnom úvere je maximálna doba splatnosti 5 rokov 
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a pri prevádzkovom type úveru max. 3 roky 

 Od 25 001,-EUR do 50 000,-EUR pri investičnom úvere je maximálna doba splatnosti 

7 rokov a pri prevádzkovom úvere max. 3 roky 

 

6. Úver PODNIKATEĽKA 

Podpora rozvoja malých podnikateľov v SR, umožnenie a zjednodušenie prístupu k úverovým 

zdrojom existujúcim i začínajúcim ženám – podnikateľkám v rozvoji ich podnikateľských 

činností, resp. pri začiatkoch ich podnikateľskej činnosti. Výhodou je tiež pomerne rýchly 

rozhodovací proces SZRB (do 3 dní od podania žiadosti). Úver možno využiť na financovanie 

nákupu hmotného a nehmotného investičného majetku, rekonštrukciu/modernizáciu hmotného 

majetku, financovanie investičného projektu (do 100% projektových nákladov) alebo 

financovanie bežných podnikateľských potrieb súvisiacich s rozvojom podnikania. 

 

Výška úveru: 

 Minimálna výška - 5 000,- EUR 

 Maximálna výška - 50 000,- EUR 

Doba splatnosti úveru:  

 Do 25 000,- EUR  pri investičnom úvere je maximálna doba splatnosti 5 rokov a pri 

prevádzkovom type úveru max. 3 roky  

 Od 25 001,-EUR do 50 000,-EUR pri investičnom úvere je maximálna doba splatnosti 

7 rokov a pri prevádzkovom úvere max. 3 roky 

 

7. Úver PODNIKANIE MLADÝCH 

Podpora rozvoja malých podnikateľov v SR, podpora rozvoja podnikateľských aktivít 

začínajúcich a existujúcich mladých podnikateľov a zjednodušenie ich prístupu k úverovým 

zdrojom, pomoc pri začiatkoch ich podnikateľskej činnosti, v rámci toho poskytnutie 

počiatočného kapitálu aj vysokoškolákom na rozvoj podnikateľskej činnosti počas štúdia alebo 

po ukončení štúdia. Rýchly rozhodovací proces SZRB (do 3 dní od podania žiadosti). Úver 

možno využiť na financovanie nákupu hmotného a nehmotného investičného majetku, 

rekonštrukciu/modernizáciu hmotného majetku, financovanie investičného projektu (do 80% 

projektových nákladov) alebo financovanie bežných podnikateľských potrieb súvisiacich 

s rozvojom podnikania. 

 

Výška úveru: 

 Minimálna výška - 5 000,- EUR 

 Maximálna výška - 50 000,- EUR 

Doba splatnosti úveru:  

 Do 25 000,- EUR  pri investičnom úvere je maximálna doba splatnosti 5 rokov a pri 

prevádzkovom type úveru max. 3 roky  

 Od 25 001,-EUR do 50 000,-EUR pri investičnom úvere je maximálna doba splatnosti 

7 rokov a pri prevádzkovom úvere max. 3 roky 

 

8. Odvodový úver 
Odvodový úver je určený na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je MSP, 

s možnosťou získania finančnej pomoci MF SR podľa § 53e zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v znení neskorších predpisov, a to vo forme záruky za úver a/alebo úhrady časti 

úrokov z úveru (pomoc de minimis). Úver možno využiť na financovanie prevádzkových 

nákladov súvisiacich s udržaním zamestnanosti, financovanie investícií do hmotného 

a nehmotného investičného majetku súvisiacich s udržaním zamestnanosti alebo splatenie 

záväzkov voči Sociálnej poisťovni a/alebo zdravotným poisťovniam.  
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Výška úveru: 

 Minimálna výška - 10 000,- EUR 

 Maximálna výška - 350 000,- EUR  

Najviac v sume zodpovedajúcej ročným odvodom, ktoré odvádza MSP za zamestnancov 

v riadnom pracovnom pomere 

 Úroková sadzba – pevná 7,06 % p. a. na celé obdobie splatnosti úveru  

 Možnosť bonifikácie úroku na úrovni 4,3% p. a. pri splnení daných podmienok  

Doba splatnosti úveru:  

 Maximálna splatnosť úveru je 3 roky odo dňa prvého čerpania 

 Možnosť odkladu splácania istiny a úroku na obdobie 1 roka  

 

9. Úver na obnovu bytového fondu  

Priamy úver na financovanie investičných projektov zameraných na obnovu bytového domu, 

najmä opravu, modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí, zariadení a príslušenstva 

bytových domov.  

 

Výška úveru: 

 Minimálna výška – 16 500,- EUR na bytový objekt 

 Maximálna výška – 13 500,- EUR na bytovú jednotku  

 Možné financovanie až do výšky 100% projektových nákladov  
Doba splatnosti úveru:  

 Maximálna doba splatnosti úveru je do 15 rokov od podpisu úverovej zmluvy 

 

10. Úvery na prípravu a realizáciu projektov z fondov Európskej únie 
SZRB poskytuje úvery na prípravu a realizáciu investičných podnikateľských zámerov 

orientovaných na využívanie inovácií a rozvoj znalostnej ekonomiky na území SR, 

uskutočňovaných prostredníctvom projektov, ktoré sa uchádzajú o získanie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie z fondov a grantov Európskej únie. Cieľom tohto typu úveru 

je podpora MSP prostredníctvom ich rozvoja, inovácie a modernizácie, podpora projektov 

zameraných na skvalitňovanie životného a pracovného prostredia, pomoc žiadateľom pri 

čerpaní prostriedkov z fondov EÚ a pri financovaní projektov prostredníctvom úverových 

produktov, preklenutie časového nesúladu medzi potrebou zdrojov a poskytnutím príspevku 

z fondov EÚ a iných grantov, či podpora rozvoja regiónov miest a obcí.  

 

Výška úveru: 

 Minimálna výška – 3 000,- EUR 

Doba splatnosti úveru:  

 Maximálna doba splatnosti úveru je do 10 rokov od prvého čerpania v závislosti 

od charakteru a výšky finančnej hodnoty projektu, ako aj druhu a výšky úveru 

 Možnosť nerovnomerných splátok v závislosti od finančných tokov z konkrétneho 

fondu 

 

Pre bližšie informácie ohľadne produktov SZRB záujemca môže navštíviť internetovú stránku  

www.szrb.sk, prípadne kontaktovať priamo niektoré z jej regionálnych zastúpení.  
 

  

http://www.szrb.sk/
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VI.2 EXPORTNO-IMPORTNÁ BANKA SR 

Grösslingová 1  

813 50 Bratislava 1 

T: 02/59 39 81 11 

E: informacie@eximbanka.sk 

www.eximbanka.sk/  

 

Bankové produkty určené malým a stredným podnikom 

 

Prostredníctvom bankových produktov EXIMBANKY je možné exportérovi: 

• poskytnúť priame financovanie vývozného kontraktu 

• poskytnúť financovanie investície výrobcu do zariadení určených na produkciu 

výrobkov pre zahraničné trhy 

• zjednodušiť získanie akontácie od zahraničného odberateľa oproti akontačnej záruke 

• poskytnúť rôzne iné formy záručných produktov 

• uľahčiť prístup k financovaniu exportného kontraktu alebo nákupu technológie a to 

získaním úverov od komerčných bánk (refinančné úvery) 

 

PRIAME ÚVERY 

 

1. Vývozný odberateľský úver 

Financovanie záväzkov dlžníka voči vývozcovi, vyplývajúcich zo zmluvy o vývoze, ktorému 

na tento účel EXIMBANKA SR poskytla finančné prostriedky prostredníctvom úveru. Úver 

môže byť použitý na kúpu tovarov/služieb alebo investičných celkov, podľa čoho sa delia na:  

 krátkodobé úvery – do 2 rokov (na tovary a lebo služby krátkodobej spotreby) 

 dlhodobé úvery – do 8,5 roka (na technologické celky podľa odvetvovej príslušnosti) 

Časť kontraktu financovaná formou odberateľského úveru môže dosiahnuť maximálne 85% z 

hodnoty kontraktu, čo však neplatí v prípade, ak lehota splatnosti úveru nepresiahne 2 roky.  

 

2. Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry 

Financovanie nákupu alebo modernizácie technológie a súvisiacej infraštruktúry, ktorá sa 

používa pri spracovávaní surovín a výrobe výrobkov alebo pri poskytovaní služieb určených 

na vývoz. Úver sa poskytuje maximálne do výšky 85% z nákladov na nákup alebo 

modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry určenej pre výrobu na vývoz. Splatnosť 

úveru je spravidla do 7 rokov.  

 

3. Úver na financovanie investície v zahraničí 

Úver slúžiaci na financovanie dlhodobých finančných potrieb vývozcu na realizáciu 

zahraničnej investície a/alebo jej rozšírenie v krajine vývozu formou zvýšenia investičného 

alebo obežného majetku. Úver sa poskytuje maximálne do výšky 90% z celkovej investície, 

pričom 10% z jej hodnoty musí exportér uhradiť z vlastných zdrojov. Splatnosť úveru je 

maximálne 8,5 roka od prvého dňa čerpania.   

 

4. Úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov 

Účelovo viazaný úver na (pre)financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich 

s realizáciou vývozného kontraktu, pričom rozhodujúcim faktorom je dĺžka uzatvorenej zmluvy 

o vývoze pokrývajúcej obdobie financovania. Úver sa poskytuje do výšky 100% 

zdokladovaných a akceptovaných nákladov. Splatnosť úveru je do 2 rokov odo dňa prvého 

čerpania.   

 

http://www.eximbanka.sk/
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5. Zmenkový úver na pohľadávky  z vývozu– krátkodobé, strednodobé a dlhodobé 

Úver slúžiaci na prefinancovanie pohľadávok po uskutočnení vývozu do výšky vývoznej 

faktúry alebo sady faktúr, zníženej o spoluúčasť vývozcu, dohodnutú v poistnej zmluve. Úver 

sa poskytuje do výšky 75 - 90% hodnoty každej vývoznej faktúry. Splácanie úveru z úhrad 

od zahraničného kupujúceho podľa termínov splatností jednotlivých faktúr. V prípade 

krátkodobého úveru na pohľadávky z vývozu je splatnosť najviac 1 rok.  

 

REFINANČNÉ ÚVERY 

 

1. Refinančné úvery na podporu vývozu 

Refinancovanie potrieb vývozcu, realizované prostredníctvom komerčných bánk, formou 

trojstranného zmluvného úverového vzťahu medzi klientom, komerčnou bankou a 

EXIMBANKOU SR. 

Možnosť refinancovania a doba splatnosti:   

 Refinancovanie exportnej prevádzky  - splatnosť do 2 rokov 

 Refinancovanie úveru na investíciu v zahraničí  - splatnosť od 3 do 8,5 rokov 

 Refinancovanie vývozného odberateľského úveru  - splatnosť do 8,5 roka 

 Refinancovanie úveru na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry 

– splatnosť do 7 rokov 

Pri každom druhu refinančného úveru sa predpokladá zdokladovanie účelu jeho 

poskytnutia.  

 

ZÁRUČNÉ PRODUKTY 

 

1. Neplatobné bankové záruky 

Prostredníctvom neplatobných záruk EXIMBANKA SR ručí za záväzok splniť kvalitatívne 

a/alebo kvantitatívne podmienky kontraktu zo strany príkazcu voči beneficientovi bankovej 

záruky. Tento typ bankových záruk slúži na zabezpečenie nárokov importéra voči exportérovi 

na riadne a/alebo včasné plnenie podmienok kontraktu.  

 

2. Platobné bankové záruky 
Prostredníctvom platobných záruk EXIMBANKA SR ručí za záväzok príkazcu platiť 

beneficientovi a tento záväzok má väzbu na platobnú podmienku kontraktu resp. podmienky 

poskytnutého bankového úveru týkajúce sa splácania jeho istiny a úroku. 

 

Poistné produkty určené MSP 

Poisťovacia divízia svojimi produktmi eliminuje riziká z nezaplatenia pohľadávok zo strany 

zahraničných kupujúcich, ktoré sú spojené s exportnými úvermi.  

Široká škála doteraz poskytovaných poistných produktov pomáha exportérom 

minimalizovať obchodovateľné i neobchodovateľné riziká.  

 

Poistenie neobchodovateľných rizík 

• Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným rizikám 

(„produkt A“) - poistenie kryje nezaplatenie pohľadávky v dôsledku platobnej neschopnosti 

alebo platobnej nevôle súkromného kupujúceho z krajiny mimo SR. Výška spoluúčasti na 

poistnej udalosti je minimálne 10%, dĺžka splatnosti do 2 rokov.  

• Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti politickým rizikám 
(„produkt B“) - poistenie kryje riziká spojené s politickými udalosťami alebo 

administratívnymi zásahmi v krajine zahraničného kupujúceho alebo v tretej krajine. Výška 

spoluúčasti na poistnej udalosti je minimálne 10%, dĺžka splatnosti do 2 rokov.  
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Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti kombinovaným rizikám – 

proti komerčným a zároveň politickým rizikám (produkt A + B). 

• Poistenie strednodobých a dlhodobých dodávateľských úverov proti politickým 

a komerčným rizikám („produkt C“) - poisteným je vývozca, ktorý poskytuje dodávateľský 

úver zahraničnému kupujúcemu so splatnosťou dlhšou ako 2 roky. Výška spoluúčasti na 

poistnej udalosti je minimálne 10%.  

• Poistenie vývozného odberateľského úveru proti politickým a komerčným rizikám 
(„produkt D“) - poisteným je banka slovenského exportéra, prípadne iná finančná 

(obchodná) spoločnosť financujúca export, ktorá poskytuje odberateľský úver banke 

zahraničného kupujúceho, príp. priamo zahraničnému kupujúcemu na financovanie 

vývozného kontraktu. Dĺžka poistenia/ splatnosť sa odvíja od dĺžky trvania poskytnutého 

odberateľského úveru – od/do 2 rokov. Minimálne 5% spoluúčasť financujúcej banky na 

riziku nesplatenia úveru, z ktorej časť (spravidla ½) môže preniesť na exportéra. 

• Poistenie výrobného rizika („produkt E“) - poisteným je vývozca pred prípadným 

odstúpením kupujúceho od kontraktu ešte pred odoslaním tovaru, resp. pred poskytnutím 

vývozného úveru zahraničnému kupujúcemu v súvislosti so zrušením alebo prerušením 

vývozného kontraktu. Poistenie je možné dohodnúť len ako pripoistenie k poistným 

produktom A,B,C,D. Výška spoluúčasti na poistnej udalosti je obvykle 15%. Poistenie môže 

byť krátkodobé (do 2 rokov) alebo strednodobé a dlhodobé (nad 2 roky). 

• Poistenie úveru na financovanie výroby na vývoz proti riziku nesplatenia úveru 

v dôsledku neschopnosti vývozcu splniť podmienky vývozného kontraktu („produkt F“) - 

poisteným je banka slovenského exportéra, prípadne iná finančná spoločnosť, ktorá 

poskytuje úver vývozcovi na financovanie výroby na vývoz. Doba poistenia závisí od lehoty 

splatnosti pred exportného úveru, ktorý je predmetom poistenia a zvyčajne nie je dlhšia ako 

4 roky. Spoluúčasť na poistnom plnení predstavuje obvykle 20 %. 

• Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí („produkt I“) - poisteným 

je investor proti prípadnému zníženiu zisku a/alebo straty z investície v zahraničí z dôvodu 

nepredvídateľných politických či iných udalostí. Dĺžka poistenia závisí od dĺžky samotnej  

investície, podmienkou je dlhodobejší záväzok investora, kde je doba investície dlhšia ako 

3 roky.  Spoluúčasť na poistnom plnení predstavuje minimálne 2,5 %. 

• Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických osôb v zahraničí 
proti riziku nesplatenia úveru („produkt Ik“) - poisteným je banka exportéra, predmetom 

poistenia je pohľadávka poisteného vyplývajúca z úveru poskytnutému dlžníkovi na 

financovanie investície v zahraničí proti prípadným politickým a komerčným rizikám. 

Dĺžka poistenia závisí od dĺžky trvania úveru, ktorý je obvykle dlhodobejší (podmienka 

poskytnutia) – presahuje 3 roky. Investícia musí byť čiastočne financovaná z vlastných 

zdrojov žiadateľa, a to minimálne 15 % z hodnoty investície. Financujúca banka sa podieľa 

na riziku nesplatenia úveru minimálne vo výške 2,5 % v prípade politických rizík a vo 

výške 5 % v prípade komerčných rizík. 

• Poistenie akreditívu („produkt L“) - poisteným je banka slovenského exportéra 

potvrdzujúca akreditív, pričom poistenie kryje komerčné a politické riziká spojené 

s nezaplatením vystavujúcej banky poistenému podľa podmienok akreditívu. Vďaka 

akreditívu získava exportér istotu, že po odoslaní tovaru a predložení potrebných 

dokumentov banke zaručene získa platbu za tovar. Exportér je rovnako chránený pred 

prípadnou neochotou odberateľa prevziať si zaslaný tovar. Dĺžka poistenia sa odvíja od 

dĺžky trvania akreditívu, ktorá spravidla nepresiahne 24 mesiacov. Poistenie sa týka 

maximálne 85 % hodnoty akreditívu. Financujúca banka sa podieľa na riziku nesplatenia 

úveru minimálne 15 % z hodnoty akreditívu. 

• Poistenie bankovej záruky („produkt Z“) - poisteným je financujúca banka, ktorá vystavila 

bankovú záruku (napr. záruku za ponuku, za platbu vopred, za dobré vykonanie kontraktu 
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alebo iného druhu záruk). Poistenie chráni exportéra pred rizikom strát spôsobených 

oprávneným alebo neoprávneným čerpaním zo záruky zo strany beneficienta. Dĺžka 

poistenia sa odvíja od dĺžky trvania záruky, štandardne ide o obdobie do 2 rokov. 

Financujúca banka sa podieľa na riziku nesplatenia úveru obvykle vo výške 5 % v prípade 

neoprávneného čerpania zo záruky, 10 % v prípade oprávneného čerpania zo záruky (nemá 

charakter záruky za dobré vykonanie kontraktu) a 20 % pri záruke za dobré vykonanie 

kontraktu. 

 

Poistenie obchodovateľného rizika 

 

• Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia („produkt ABT“) 

– poistenie pokrýva exportérovi riziká z nezaplatenia vývozných a tuzemských pohľadávok 

súkromnými kupujúcimi. Poistenie sa vzťahuje primárne na komerčné riziká, pričom je 

možné pripoistenie proti politickým rizikám. Poistenie sa uzatvára obvykle na 12 mesiacov 

(s automatickým predĺžením na ďalších 12 mesiacov), jednorazové poistné zmluvy 

na dobu poistenia. Spoluúčasť klienta minimálne 10%,  v závislosti od rizikovosti 

teritória, či bonity zahraničného odberateľa môže byť zvýšená.  

• Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu („EMSP“) - online poistenie exportéra 

proti komerčným rizikám (možnosť pripoistenia politických rizík) pri plnení vývozných aj 

tuzemských pohľadávok súkromnými kupujúcimi. Cieľom produktu je zvýšenie dostupnosti 

poistenia pre klienta, zjednodušenie a urýchlenie postupov pri poisťovaní pohľadávok 

vývozcu proti riziku nezaplatenia využitím elektronického prístupu a komunikácie cez 

InfoPortál. 

 

Bližšie informácie ohľadom produktov EXIMBANKY SR: 
poistenie@eximbanka.sk Tel.: 02/59 39 81 29, 02/59 39 84 16 

financovanie@eximbanka.sk Tel.: 02/59 39 82 05, 02/59 39 82 14 

 

VI.3 SLOVENSKÝ INVESTIČNÝ HOLDING 
 

Podrobnejšie je fungovanie Slovenského investičného holdingu popísané v kapitole IV.1 EŠIF 

(PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 – 2020) Koncept realizácie finančných nástrojov 

cez Slovenský investičný holding. Správu alternatívneho investičného fondu Slovak 

Investment Holding (SIH) má vo svojej gescii spoločnosť SZRB Asset Management, a.s. (viac 

informácií na stránke http://www.szrbam.sk). 

 

VI.4 EURÓPSKA BANKA PRE OBNOVU A ROZVOJ (EBOR) 

EBRD Bratislava Office     SlovSEFF 

Rezidenčná kancelária EBOR na Slovensku   Apollo Business Centre 

European Business Centre (blok C, 2. posch.)  Prievozská 4D  

Suché mýto 1      Blok E 

811 03 Bratislava     821 09 Bratislava     

T: +421 2 5910 1700     T:+ 421 905 876 786 

www.ebrd.com       E: office@slovseff.eu 

        www.slovseff.eu 

 

Program SLOVSEFF je grantový program zameraný na podporu rozvoja energetickej 

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

energetickej efektívnosti v bytovom sektore.  

mailto:poistenie@eximbanka.sk
mailto:financovanie@eximbanka.sk
http://www.ebrd.com/
mailto:office@slovseff.eu
http://www.slovseff.eu/
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Cieľom programu SlovSEFF III je znižovať emisie skleníkových plynov na Slovensku 

podporou projektov zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov.  

 

Projekty SlovSEFF sú rozdelené do troch skupín:  

 Obnoviteľné zdroje energie 

 Priemyselná energetická efektívnosť  

 Rezidenčná energetická efektívnosť  

O SloVSEFF môžu požiadať subjekty:  

 súkromné spoločnosti 

 spoločnosti poskytujúce energetické služby  

 bytové združenia alebo družstvá 

Maximálna veľkosť projektu, ktorý je možné financovať v rámci  programu SlovSEFF:  

 Pre obnoviteľné zdroje energie – 10 miliónov EUR 

 Pre energetickú efektívnosť v priemyselnom sektore – 5 miliónov EUR 

 Pre energetickú efektívnosť v bytovom sektore – 2,5 milióna EUR 

Oprávnené sú rovnako projekty, ktorých emisie skleníkových plynov sú priamo kryté 

systémom obchodovania s emisiami EÚ, avšak za špecifických podmienok 

Výška grantu:  

 Nenávratný príspevok po úspešnej realizácii projektu od 5 % do 20 % z výšky úveru 

v závislosti od dosiahnutej úspory emisií CO2  

 

Okrem výhodnejšieho financovania investícií do obnoviteľných zdrojov je pre súkromný sektor 

ďalšou výhodou bezplatné energetické poradenstvo a vypracovanie energetického auditu 

partnerskou konzultačnou spoločnosťou. Partnerské finančné spoločnosti (uvedené nižšie) 

klientovi rovnako napomáhajú pri určovaní vhodnosti projektu a pri vypisovaní samotnej 

žiadosti o grant. Program SlovSEFF nie je možné kombinovať so štrukturálnymi fondami 

EÚ alebo inou formou financovania prostredníctvom grantov.  

 

Zúčastňujúce sa finančné inštitúcie:  

  Slovenskej sporiteľne, a.s. 

  VÚB, a.s. 

  OTP Banka Slovensko, a.s. 

  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Konzultanti:  

 Factor CO2 

 Enviros  

Bližšie informácie:  

Web: www.slovseff.eu 

E-mail: office@slovseff.eu 

Tel. č.: +421 905 876 786, +421 940 636 475 

Alebo kontaktujte niektorú zo zúčastnených finančných inštitúcií.  

  

http://www.slovseff.eu/
mailto:office@slovseff.eu
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VI.5 ZVÝHODNENÉ ÚVERY VYBRANÝCH BANKOVÝCH INŠTITÚCIÍ 

 

Úvery z úverovej linky Európskej investičnej banky (EIB)  
EIB uzatvorila zmluvy o poskytnutí sprostredkovaných pôžičiek so slovenskými bankami a 

lízingovými spoločnosťami, ktoré využívajú finančné prostriedky od EIB na financovanie 

projektov realizovaných malými a strednými podnikmi a stredne kapitalizovanými podnikmi. 

Tieto úverové linky spĺňajú prioritu EIB, ktorou je podpora malých podnikov v Európe a 

pomáhajú zmierňovať dopady hospodárskej krízy prostredníctvom zlepšenia prístupu MSP k 

strednodobému a dlhodobému financovania za výhodných finančných podmienok. 

 

Úvery z linky EIB môžu byť použité:  

 na investície a výdavky na nákup, obnovu alebo rozšírenie hmotných aktív (okrem 

pozemkov) 

 projektové a iné prípravné náklady súvisiace s výstavbou nehnuteľnosti  

 výdavky na výskum a vývoj 

 kúpou podniku v prípade generačnej výmeny 

 strednodobého alebo dlhodobého financovania pracovného kapitálu 

 

Úverové kritériá sa líšia podľa veľkosti firmy a podľa počtu jej zamestnancov. Zároveň závisia 

od úverových podmienok definovaných sprostredkovateľom. Výhodou úverov 

financovaných zo zdrojov EIB je zvýhodnená úroková sadzba, pri ktorej sa úvery poskytujú. 

Vybraní finanční sprostredkovatelia úverov v rámci úverovej linky EIB 

 
Slovenská sporiteľňa, a.s.     Tatra banka, a.s.  
Tomášikova 48      Hodžovo námestie 3  

832 37 Bratislava     850 05 Bratislava 55 

T: 0850 111 888, 0915 111 888    T: 0800 00 1100, *1100 

http://www.slsp.sk      http://www.tatrabanka.sk/  

 

UniCredit Bank Slovakia, a.s.    SZRB 

Šancová 1/A      Štefánikova 27  

813 33 Bratislava     814 99 Bratislava  

T: 0800 140 014, *1111     T: 02/ 57 29 21 11 

http://unicreditbank.sk/     https://www.szrb.sk/ 

 

Československá obchodná banka, a. s.  OTP Banka Slovensko, a.s. 

Michalská 18      Štúrova 5 

815 63 Bratislava     813 54 Bratislava 

T: 0850 111 777     T: 0850 111 222 

http://www.csob.sk/     https://www.otpbanka.sk/ 

 

EXIMBANKA SR 

Grösslingová 1  

813 50 Bratislava 1 

T: 02/59 39 81 11 

www.eximbanka.sk/ 

 

Kompletný zoznam sprostredkovateľov je dostupný na portáli EK: 

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-

finance/search/sk/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1599  

http://www.slsp.sk/
http://www.tatrabanka.sk/
http://unicreditbank.sk/
https://www.szrb.sk/
http://www.csob.sk/
https://www.otpbanka.sk/
http://www.eximbanka.sk/
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/sk/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1599
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/sk/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1599
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VII. OSTATNÉ PODPORNÉ INŠTITÚCIE A SUBJEKTY 

 

Združenie podnikateľov Slovenska 

Cukrová 14 

813 39 Bratislava 1  

T: 02/59 32 43 44, 02/59 32 43 43 

E: zps@zps.sk 

http://www.zps.sk  

 

Aktivity: 

• analyzuje a vyhodnocuje ekonomické, legislatívne a sociálne podmienky podnikania 

s dôrazom na praktické poznatky svojich členov 

• koordinuje postup svojich členov a aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii 

hospodárskej politiky štátu a obcí a na príprave a tvorbe právnych predpisov, dotýkajúcich 

sa podnikateľskej činnosti 

• podieľa sa na zákonodarnom procese, najmä v systéme predkladania návrhov, tvorby a 

schvaľovania právnych predpisov tak, aby tieto rešpektovali ochranu podnikateľských práv 

a slobôd 

• získava čo najširšiu podporu pre presadzovanie svojich cieľov sústavným kontaktom 

s jednotlivými osobnosťami spoločenského, ekonomického a politického života, aktívne 

spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi obcí 

• spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma 

i v zahraničí, s obchodnými a priemyselnými komorami, zúčastňuje sa na činnosti zväzov 

podnikateľských a zamestnávateľských organizácií, na činnosti tripartitných orgánov 

a na činnosti medzinárodných organizácií podnikateľov a zamestnávateľov 

• vypracováva návrhy, podnety a ďalšie podania na zabezpečenie základných podmienok 

podnikania, voľného pohybu tovaru, služieb, kapitálu a pracovných síl na trhu; 

• vyvíja aktivity na efektívnu obhajobu záujmov slovenských podnikateľských subjektov 

po vstupe SR do EÚ 

• organizuje a usporadúva prednášky, školenia, semináre a konferencie pre cieľové skupiny 

obyvateľstva 

• vydáva a distribuuje vzdelávacie publikácie  

 

Informácie o ďalších aktivitách ZPS sú dostupné na web stránke http://www.zps.sk 

 

Slovenský živnostenský zväz  

Račianska 71 

831 02 Bratislava 3 

T: 02/49 24 62 34, 0911 249 157 

E: sekretariat@szz.sk 

http://www.szz.sk  

 

Aktivity: 

• tlmočí, presadzuje a obhajuje záujmy živnostníkov, MSP vo vzťahu k štátnym, regionálnym 

a miestnym orgánom, k organizáciám zamestnancov a tiež k neštátnym a mimovládnym 

organizáciám 

• pripomienkuje predkladané zákony a legislatívne zmeny  

• rokuje s predstaviteľmi štátu/ústrednými orgánmi štátnej správy v záujme neustáleho 

zlepšovania podmienok podnikania členov SŽZ  

• zastupuje záujmy členov SŽZ pri kolektívnych vyjednávaniach  

http://www.zps.sk/
http://www.zps.sk/
http://www.szz.sk/
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• zabezpečuje najdôležitejšie aktuálne informácie pre členov SŽZ (legislatívne zmeny a pod.) 

 poskytuje poradensko – konzultačné služby pre členov SŽZ ako aj verejnosť 

Živnostenský úrad – Jednotné kontaktné miesta – prostredníctvom nich možno bezplatne 

vybaviť všetky povinné administratívne úkony súvisiace so začiatkom podnikania a so 

samotným výkonom podnikania na jednom mieste – na Slovensku 49 fyzických 

a 1 elektronické jednotné kontaktné miesto  

 organizuje vzdelávacie aktivity pre členov SŽZ ako aj verejnosť 

 organizuje odborné semináre pre členov SŽZ ako aj verejnosť 

 vydáva vlastné odborné publikácie  

 

Bližšie informácie:  

Web: www.szz.sk 

Kontakty JKM: http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr 

 

Združenie mladých podnikateľov Slovenska 

Cukrová 14  

813 39 Bratislava  

T: +421 2 59 32 43 44  

E: zmps@zmps.sk  

www.zmps.sk  

 

Hlavné Aktivity:  

1. Výmena skúseností a mentoring 

2. Networking mladých podnikateľov 

3. Pomoc s financovaním úvodných fáz podnikania 

4. Prezentácia úspešných, etických a nasledovania hodných podnikateľov a príkladov 

podnikateľskej praxe  

5. Identifikácia a odstraňovanie bariér v podnikaní mladých ľudí 

 

Výber z aktivít ZMPS:  

 Podnikateľský nápad roka 

Podnikateľský nápad roka je projekt, ktorý oceňuje najlepšie podnikateľské nápady a pomáha 

k ich úspešnej realizácii. Cieľom Podnikateľského nápadu roka je propagovať podnikanie 

medzi mladými ľuďmi a za pomoci lídrov súčasného biznisu pomáhať oceneným 

podnikateľským nápadom mladých ľudí pri premene na úspešné podnikanie.  

 Byrokratický nezmysel roka 

Byrokratický nezmysel je každoročná súťaž o „anticenu“ pre najnezmyselnejšie legislatívne 

opatrenie komplikujúce život podnikateľom, ktorú udeľuje Združenie mladých podnikateľov 

Slovenska, v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, Slovak Business Agency a 

Združením podnikateľov Slovenska. Zmyslom projektu je identifikovať nezmyselné 

legislatívne predpisy alebo byrokratické opatrenia komplikujúce podnikateľskú činnosť 

a upriamiť na ne pozornosť kompetentných orgánov s cieľom odstrániť ich z legislatívy a tým 

pomôcť vylepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku.  

 Business angels 

Cieľom ZMPS je podporovať začínajúcich podnikateľov a zvyšovať šancu na ich úspech. 

Keďže jedným z problémov mladých podnikateľov pri štarte biznisu je počiatočný kapitál, 

ZMPS realizuje niekoľko aktivít aj v tejto oblasti (napr. investičné fóra či súťaže). V roku 2011 

sa ZMPS stalo jedným zo spoluzakladateľov prvej siete neformálnych investorov na Slovensku 

nazvanej Klub podnikateľských anjelov Slovenska, ktorej poslaním je podpora rozvoja 

inovácií a podnikania nastupujúcej generácie podnikateľov.  

http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr
http://www.zmps.sk/
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 BiznisInfo 

Aplikácia pre smartfóny, ktorá zrozumiteľne a včas upozorní na plánované, prípadne schválené 

zmeny v povinnostiach ovplyvňujúcich slovenských podnikateľov. Cez aplikáciu je rovnako 

možné individuálne vyjadriť svoje názory k plánovaným novelizáciám, ktoré budú v rámci 

legislatívneho procesu tlmočené kompetentným subjektom prostredníctvom podnikateľských 

organizácií. Aplikácia rovnako informuje používateľa o rôznych možnostiach podpory 

podnikania či iných novinkách.  

 Klub riadenia  

Klub riadenia je platforma na  poskytovanie informácií a skúseností o moderných prístupoch 

v riadení firiem, výmenu skúseností a názorov na riešenie problémov riadenia firmy, získanie 

inšpirácie pre riešenie problému v riadení firmy. Platforma združuje podnikateľských anjelov 

a úspešných podnikateľov, ktorý majú záujem odovzdávať svoje cenné skúsenosti z podnikania 

generácii začínajúcich podnikateľov.  

 

Informácie o ďalších aktivitách ZMPS sú dostupné na: www.zmps.sk  

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora 

Grösslingová 4 

816 03 Bratislava  

T: 02/54131228, 02/54433291 

E: sopkurad@sopk.sk 

http://web.sopk.sk 

 

Aktivity:  

1. Zastupuje a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach podnikateľskej činnosti 

v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im služby a plní ďalšie úlohy podľa zákona 

2. V rámci svojej pôsobnosti najmä:  

• podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti 

podnikania 

• spolupôsobí pri koordinácii a uskutočňovaní hospodárskych vzťahov SR so zahraničím 

• napomáha zlaďovať záujmy svojich členov v oblasti podnikateľskej činnosti a 

ochraňuje ich pred nepoctivými obchodnými vzťahmi 

• nadväzuje a rozvíja styky s komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku 

a v zahraničí a uzatvára s nimi dohody, organizuje hospodárske a obchodné misie 

a delegácie 

• zhromažďuje a rozširuje poznatky a informácie o obchodno-politických, právnych, 

colných, ekologických a ekonomických podmienkach v zahraničí a na tento účel vydáva 

odborné publikácie 

• zabezpečuje propagáciu svojich členov v tuzemsku a zahraničí vrátane účasti 

na výstavách a veľtrhoch 

• vydáva pre svojich členov osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych 

vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode 

• organizuje zmierovacie konania v hospodárskych sporoch medzi svojimi členmi,  

• vykonáva funkciu informačno-sprostredkovateľského centra pre vyhľadávanie 

obchodných partnerov v tuzemsku a v zahraničí 

• poskytuje členom poradensko-konzultačné služby vo všetkých otázkach spojených 

s podnikaním v hospodárskej sfére 

• organizuje vzdelávaciu činnosť 

• zriaďuje a spravuje zariadenia a inštitúcie na podporu rozvoja podnikania a vzdelanosti 

v tejto oblasti 

http://www.zmps.sk/
http://web.sopk.sk/
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• vykonáva vlastnú hospodársku činnosť na podporu riadneho výkonu svojich úloh 

a v súlade so svojím poslaním 

• propaguje ekologicky vhodné formy výroby, výrobkov a podnikania 

• zriaďuje regionálne komory a kancelárie 

• spolupracuje s MŠVVaŠ SR pri skvalitňovaní prípravy a odborného vzdelávania 

v stredných odborných školách 

• podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných 

odborov a učebných odborov 

• zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním 

na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania 

• Komora má právo zriadiť rozhodcovský súd ako stály nezávislý orgán pre rozhodovanie 

majetkových sporov vzniknutých v tuzemských a z medzinárodných 

obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov nezávislými rozhodcami  a vytvára 

podmienky pre riadny výkon jeho činnosti   

 

SOPK od roku 2002 organizuje tiež súťaž “Veľká cena SOPK” zameranú na uplatňovanie 

etických princípov v podnikaní. Zmyslom súťaže je ocenenie korektného správania a vzťahov 

podnikateľských subjektov vo väzbe na kvalitu cieľov, činností, výrobkov a služieb, kde 

nosným je bonita plnenia záväzkov a propagácia dobrého mena firmy v podnikateľskej 

a občianskej verejnosti doma i v zahraničí. Udeľuje sa jedna, maximálne dve Veľké ceny SOPK 

pre všetky kategórie prihlásených spoločností podľa návrhu hodnotiacej komisie. 

SOPK rovnako udeľuje Zlatú medailu SOPK a Čestné uznanie SOPK zahraničným 

partnerom za mimoriadne zásluhy o rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce so SR 

a slovenským občanom a organizáciám za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského 

zahraničného obchodu a podnikania.  

 

SOPK v roku 2005 zriadila platformu určenú pre mladých začínajúcich podnikateľov. 

Platforma je vytvorená pre skupinu začínajúcich mladých podnikateľov, nie starších ako 

30 rokov. Dáva priestor pre štvorročné podnikateľské aktivity v rámci platformy a pokiaľ ich 

ročný obrat nepresiahne 331 939 EUR, neplatia základný členský príspevok. Zároveň mladému 

podnikateľovi, ako členovi SOPK, vzniká nárok na zľavy z poplatkov spojených 

s poskytovaním štandardných služieb, ktoré sa riadia Cenníkom služieb SOPK. 

Okrem prístupu k databázam ponúk, dopytov a investičných príležitostí môžu mladí 

podnikatelia prostredníctvom platformy využívať štandardné a na tento účel vytvorené služby 

a projekty. SOPK okrem informačnej a poradenskej podpory súčasne vytvorí priestor aj pre 

združovanie a spoluprácu mladých podnikateľov, v závislosti od predmetu ich podnikania alebo 

profesijného zamerania. Podmienky pre rozbehnutie aktivít novej generácie podnikateľov sú 

vytvorené v rámci všetkých regionálnych komôr SOPK na celom území SR.  

 

Informácie o ďalších aktivitách SOPK/ RK SOPK sú dostupné na: http://web.sopk.sk 

 

Slovenská živnostenská komora 

Slovenská živnostenská komora 

Dolné Rudiny 3 

010 01 Žilina  

T: 041/76 45 195 

E: uradkomory@szk.sk 

http://www.szk.sk  

 

 

http://web.sopk.sk/
http://www.szk.sk/
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Aktivity:  

1. Komora chráni a podporuje spoločné záujmy svojich členov a prispieva k riadnemu 

a odbornému prevádzkovaniu živnosti. Na tento účel komora pre členov, živnostníkov 

a malých a stredných podnikateľov najmä: 

 organizuje vzdelávaciu činnosť a usporadúva odborné semináre, sympóziá, výstavy,  

 zhromažďuje a rozširuje poznatky a informácie o obchodno-politických, právnych, 

colných, ekologických a ekonomických podmienkach v zahraničí  

 vydáva odborné publikácie 

 poskytuje poradensko-konzultačné služby v oblasti živnostenského podnikania, kvality 

poskytovaných služieb a výrobkov jednotlivými živnosťami 

 podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych noriem a opatrení v oblasti 

podnikania 

 koordinuje záujmy svojich členov v oblasti podnikateľskej činnosti a ochraňuje ich pred 

nepoctivými obchodnými vzťahmi 

 nadväzuje a rozvíja styky s inými komorami, občianskymi združeniami a 

podnikateľskými zväzmi, asociáciami a obdobnými inštitúciami a inými právnickými 

osobami v tuzemsku a v zahraničí a v súlade so zákonom a týmto štatútom uzatvára 

s nimi dohody o spolupráci 

 vykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť 

 zriaďuje rozhodcovský súd 

 

2. Komora zastupuje a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach podnikateľskej 

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

so zákonom o Slovenskej živnostenskej komore 

 

3. Komora na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy predkladá štátnym orgánom vyjadrenia, 

návrhy a stanoviská vo veciach živnostenského podnikania. Na tento účel komora: 

 vydáva vyjadrenia o dodržiavaní povinností prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a 

odborne, ako to vyplýva z osobitného predpisu  

 vyjadruje sa k plneniu podmienky spoľahlivosti, môže navrhovať podmienky 

prevádzkovania živnosti 

 vydáva podnet živnostenskému úradu na základe vlastných zistení a poznatkov 

na pozastavenie prevádzkovania činnosti a v osobitne závažných prípadoch aj 

na zrušenie živnostenského oprávnenia 

 vydáva stanoviská k uplatňovaniu obchodných zvyklostí v bežnej podnikateľskej praxi, 

 spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe právnych predpisov 

týkajúcich sa živnostenského podnikania 

 

4. Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných učilištiach a stredných 

odborných školách s učebnými a študijnými odbormi, ktoré súvisia s prevádzkovaním 

živnosti: 

 vyjadruje sa o žiadostiach fyzických osôb o zriadenie pracoviska praktického 

vyučovania 

 navrhuje úpravu učebných plánov a učebných odborov 

 navrhuje členov komory do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných 

odborných učilištiach a stredných odborných školách 

 zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním 

na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania 
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 spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pri skvalitňovaní 

odbornej prípravy zamestnancov, orgánov, organizácií a občanov, u ktorých sa 

uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov stredných odborných škôl a stredných 

odborných učilíšť 

 

5. Komora zabezpečuje doplňovanie, rozširovanie, prehlbovanie a overovanie odbornej 

spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o živnostenské oprávnenie, alebo podnikajú 

na základe živnostenského oprávnenia a overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 

fyzických osôb. Na tento účel komora: 

• zriaďuje vzdelávacie zariadenie a vykonáva odbornú prípravu členov komory 

a záujemcov o živnostenské oprávnenie 

• vydáva osvedčenia o vzdelaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 

• navrhuje členov skúšobnej komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky podľa 

osobitného predpisu 

• pripravuje podklady pre kvalifikačné skúšky na overenie odborných teoretických 

vedomostí a praktických znalostí technických alebo technologických postupov 

• navrhuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vybrané živnosti, ktoré môžu 

prevádzkovať iba fyzické osoby, ktoré spĺňajú osobitnú odbornú spôsobilosť 

 

6. Komora pre účel zabezpečovania riadneho, poctivého a odborného prevádzkovania živnosti 

poverí na požiadanie príslušného orgánu štátnej správy prizvanú osobu na vykonanie 

kontroly dodržiavania podmienok a povinností, ktoré podnikateľovi vyplývajú 

zo živnostenského zákona alebo iných osobitných predpisov, ktoré súvisia so živnostenským 

podnikaním 

 

7. Komora plní úlohy uložené zákonom o Slovenskej živnostenskej komore a podľa osobitných 

predpisov (živnostenský zákon, Obchodný zákonník) 

 

8. Územné zložky komory vykonávajú činnosti uvedené v zákone o Slovenskej živnostenskej 

komore a v štatúte v rozsahu delegovaných právomocí udelených predstavenstvom komory 

 

9. Komora pri svojich stanoviskách si môže vyžiadať odborné stanovisko príslušných 

profesijných a stavovských organizácií, živnostenských spoločenstiev a profesijných 

cechov, ak sú v kraji zriadené 

 

Informácie o ďalších aktivitách SŽK sú dostupné na: http://www.szk.sk 

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Úrad komory: Záhradnícka 21  

811 07 Bratislava 1 

T: 02/50 21 71 102 

E: sppk@sppk.sk 

www.sppk.sk 

 

Poslaním SPPK je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe 

hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania 

svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva 

v Slovenskej republike. 

 

http://www.szk.sk/
mailto:sppk@sppk.sk
http://www.sppk.sk/
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Výhodou SPPK je skutočnosť, že ako jediná samosprávna organizácia v SR združuje 

podnikateľov v poľnohospodárstve, potravinárstve i službách pre agropotravinársky komplex, 

čo utvára dostatočne širokú platformu na riešenie zásadných otázok, tvorbu odborných 

stanovísk a formulovanie spoločnej stratégie postupu voči štátnej správe, zákonodarným 

orgánom i zahraničným inštitúciám a organizáciám. Spomedzi všetkých samosprávnych 

inštitúcií SPPK navyše disponuje najrozsiahlejšou a najlepšou informačnou technikou, čo jej 

umožňuje pružne šíriť informácie medzi podnikateľské subjekty. Stala sa tiež 

pripomienkovacím miestom pri tvorbe legislatívnych noriem, rámcujúcich podnikateľské 

prostredie ,organizuje aktuálne skolenia a semináre k aplikácii novej legislatívy (vnútroštátnej 

aj európskej). Pozitívom je tiež spolupráca SPPK so vzdelávacími a vedecko – výskumnými 

inštitúciami pri hľadaní riešení a možných nových smerov vývoja v sektore poľnohospodárskej 

a potravinárskej výroby.  

 

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

činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a v obchodných 

službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Členmi komory sa môžu stať aj samosprávne 

organizácie združujúce fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

činnosť v uvedených oblastiach. Členstvo v komore vzniká na základe písomnej prihlášky. 

 

Zoznam regionálnych komôr SPPK je dostupný na web stránke http://www.sppk.sk/clanok/27 

 

BIC Bratislava 

Zochova 5  

811 03 Bratislava 

T: 02/323 327 11 

E: bic@bic.sk 

www.bic.sk  

 

Činnosť Business Inovation Centre Bratislava je už viac ako  25 rokov zameraná predovšetkým 

na podporu inovácií, technologického transferu a rozvoj podnikania. Hlavnou cieľovou 

skupinou aktivít BIC sú MSP, ktoré majú inovačný potenciál a rozvíjajú svoje produkty alebo 

technológie. Od roku 2008 je BIC Bratislava súčasťou najväčšej európskej siete na podporu 

podnikania, inovácií a výskumu  – Enterprise Europe Network (EEN), ktorú na Slovensku 

zároveň koordinuje a bezplatne poskytuje niektoré jej služby.  

 

Aktivity: 

• Podnikateľské poradenstvo - manažérske poradenstvo, podpora pri prenikaní 

na zahraničné trhy, spracovanie plánov a stratégií rozvoja (podnikateľské, marketingové, 

finančné) 

• Financovanie – úverové a investičné financovanie, sprostredkovanie grantov a 

štrukturálnych fondov, rizikový kapitál, identifikácia a využívanie záručných schém 

• Finančné a právne poradenstvo  

• Rozvoj inovácií - podpora transferu technológií, ochrana a využívanie práv duševného 

vlastníctva, manažment inovácií, získavanie externých zdrojov pre financovanie 

výskumných aktivít, uvedenia inovácií na trh, vytváranie inovačných partnerstiev, 

komercializácia výsledkov výskumno-vývojových programov  

• Medzinárodná spolupráca – vyhľadávanie partnerstiev, kooperačné podujatia,  

poradenstvo v oblasti internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce 

• Regionálny rozvoj - rozvoj regionálnych inovačných stratégií ich implementácia, tvorba 

finančných nástrojov na rozvoj inovácií, vypracovanie regionálnych a sektorových stratégií 

http://www.sppk.sk/clanok/27
mailto:bic@bic.sk
http://www.bic.sk/
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inteligentnej špecializácie,  zakladanie a podpora klastrov, poradenstvo pri príprave 

projektov INTERREG  

• Investičné poradenstvo – služby pre zahraničné spoločnosti pri ich investičných aktivitách 

v SR 

• Podpora pri účasti v EÚ programoch zameraných na výskum, vývoj a implementáciu 

inovatívnych technológií ( COSME, Horizont 2020, Eurostars,, Life+, OPVAI,...) 

• Networking – sprostredkovanie kontaktov v rámci sietí, kde je BIC aktívnym členom – 

EEN, EBN, SPICE, PRO INNO Europe a pod. 

 

Viac informácií o činnosti EEN je dostupných na stránke www.enterprise-europe-network.sk 

Informácie o ďalších aktivitách BIC sú dostupné na: https://www.bic.sk/ 

 

RPIC Prešov 

Raymanova 9  

08001 Prešov 

T: 051 / 75 60 380 

E: rpic@rpicpo.sk 

www.rpicpo.sk  

 

Aktivity:  

• Inkubátor - RPIC Prešov prevádzkuje od roku 2003 Technologické inkubátorové centrum 

(TIC). Poslaním inkubátora je poskytnúť MSP komplexné služby nielen na úrovni prenájmu 

kancelárskych priestorov za zvýhodnené ceny, ale zároveň vytvoriť optimálne podmienky 

pre rozvoj firmy na jednom mieste (administratívne služby, podnikateľské poradenstvo, 

spracovanie účtovníctva a pod.) 

• Finančné služby – RPIC Prešov je jedným z poskytovateľov mikropôžičiek pre MSP 

v rámci Mikropôžičkového programu Slovak Business Agency, zároveň sprostredkúva 

ďalšie finančné zdroje – rizikový kapitál 

• Poradenstvo – poskytovanie informácií o štátnych podporných programoch ako aj 

poskytovanie individuálneho poradenstva (obchodné a marketingové stratégie, expanzia na 

zahraničné trhy, žiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, 

finančné analýzy, štúdie realizovateľnosti a pod.) 

• Vzdelávanie – kurzy akreditované MŠVVŠ SR, poskytovanie komerčného vzdelávania 

(prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta), semináre, workshopy a konferencie 

• Podpora podnikania v EÚ – informačné služby v rámci siete Enterprise Europe 

Network, poskytovanie informácii o podnikaní v EÚ, sprostredkovanie obchodných 

kontaktov, organizovanie obchodných kooperačných podujatí, zvyšovanie povedomia o EÚ 

témach, inovácie a výskum pre MSP, spätná väzba MSP k legislatíve EK, implementácia 

projektov kofinancovaných EK prostredníctvom siete EEN 

• Podpora zahraničných investorov na Slovensku 

 

Viac informácií o EMN je dostupných na https://www.european-microfinance.org/ 

Informácie o ďalších aktivitách RPIC Prešov sú dostupné na: www.rpicpo.sk  

 

Inovačné partnerské centrum Prešov 

Hlavná 139 

080 01 Prešov  

T: +421 51 7081 907, +421 51 7081 903 

E: info@ipcpo.sk 

www.ipcpo.sk  

http://www.enterprise-europe-network.sk/
https://www.bic.sk/
mailto:rpic@rpicpo.sk
http://www.rpicpo.sk/
https://www.european-microfinance.org/
http://www.rpicpo.sk/
mailto:info@ipcpo.sk
http://www.ipcpo.sk/


Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2019  SBA 

 

106 

Hlavnou aktivitou  združenia je najmä príprava a realizácia inovačných nástrojov na úrovni 

NUTS III, správa inovačných nástrojov, poskytovanie služieb pre začínajúcich podnikateľov, 

poradenstvo pri zoskupovaní firiem do klastrov a pri budovaní ich siete a infraštruktúry ako 

základu stratégií regionálneho rozvoja, nadväzovanie kontaktov s investormi a zabezpečovanie 

vzdelávania v inovačných centrách a ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou centra. 

 

Viac informácií o aktivitách nájdete na webovej stránke IPC: www.ipcpo.sk 

 

Univerzitný technologický inkubátor STU v Bratislave - InQb 

Pionierska 15  

831 02 Bratislava 

T: +421 918 669 209 

E: info@inqb.sk 

www.inqb.sk  

 

Univerzitný technologický inkubátor (InQb) je pracovisko Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave, ktoré sa svojimi aktivitami primárne zameriava na podporu študentov a 

začínajúcich podnikateľov. Inkubátor poskytuje širokú škálu programov a služieb, ktoré 

startupom ako aj zabehnutým firmám napomáhajú pri realizácii a rozvoji svojich 

podnikateľských plánov. Inkubované firmy môžu využívať poradenské a mentorské služby, 

zúčastňovať sa rôznych vzdelávacích a networkingových podujatí, využívať kompletne 

vybavené priestory za zvýhodnených podmienok a podobne.  

 

Programy InQb:  

• STARTUP Kancelária – program určený pre študentov alebo absolventov vysokej školy, 

ktorí plánujú založiť inovatívnu firmu orientovanú na poskytovanie produktov a služieb 

v oblasti techniky a technológií  

Výhody programu: frekventant môže po dobu 3 mesiacov bezplatne využívať zariadenú 

kanceláriu, technické vybavenie, zasadaciu miestnosť a poradenstvo v oblasti založenia 

firmy a písania podnikateľského plánu 

• Program INQB – do programu sa môžu zapojiť záujemcovia, ktorí si plánujú založiť alebo 

už majú založenú inovatívnu firmu s orientáciou na poskytovanie produktov a služieb 

v oblasti techniky a technológií (pred vstupom do inkubátora by mala firma existovať 

menej ako 3 roky a v prípade bio- a nanotechnológií menej ako 5 rokov) 

Výhody programu: zvýhodnený prenájom kancelárskych priestorov vrátane technického 

vybavenia, bezplatné využívanie zasadacej miestnosti, ďalšie doplnkové služby 

za zvýhodnených podmienok, sprostredkovanie kontaktov na investorov v oblasti 

rizikového kapitálu, poradenstvo v oblasti rozvoja podnikania, propagácia firmy a mnohé 

iné  

• INQB CONNECT – program určený pre bývalé a/alebo súčasné startupy ako aj súkromný 

sektor  

Výhody programu: pomoc firmám s hľadaním stážistov z fakúlt STU, sprostredkovanie 

kontaktu s vedeckým parkom Science City STU, sprostredkovanie kontaktov na jednotlivé 

fakulty STU  

• COWORKING FLEXI ROOM – zdieľaný pracovný priestor, ktorý slúži ako doplnkový 

priestor pre inkubované firmy v programe podpory podnikania (priestory môžu okrem 

firiem využiť aj študenti STU, externé firmy a freelanceri) 

V rámci priestorov bol otvorený program Playpark Bratislava na podporu inovatívnych 

nápadov. Playpark je miestom pre zvyšovanie zručností začínajúcich podnikateľov v oblasti 

nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií. 

http://www.ipcpo.sk/
mailto:info@inqb.sk
http://www.inqb.sk/
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Okrem začínajúcich podnikateľov (0-5 rokov existencie) je rovnako určený určený pre 

študentov stredných a vysokých škôl a absolventov vysokých škôl s inovatívnym nápadom 

z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií.  

Výhody programu: Vybraným účastníkom je po dobu 6 mesiacov bezodplatne poskytnutá 

miesto v coworkingovom priestore InQb, účasť na praktických workshopoch 

podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov, študijný 

pobyt v partnerskom Playparku zahraničí, osobné poradenstvo pre rozvoj podnikania 

a účasť na medzinárodnom Playpark pitching finals  

• Organizácia podujatí - workshopy, semináre, panelové diskusie, biznis raňajky a pod. 

určené pre podnikateľov ako aj širokú verejnosť,  InQb sa spolupodieľa aj na organizácii 

výstavy technických inovácií TECH INNO DAY 

 

Viac informácií o činnosti InQb nájdete na: https://www.inqb.sk/ 

 

Univerzitný inkubátor UVP 

 

Univerzitný inkubátor UVP bol v rámci projektu Univerzitný vedecký park STU Bratislava 

vytvorený ako podradené pracovisko pod Univerzitným technologickým inkubátorom InQb. 

V rámci projektu bude mať za úlohu realizáciu aktivity Program pre mobilizáciu inovácií 

hlavne prostredníctvom start-up a spin-off projektov. Cieľom aktivity je stimulovať rozvoj a 

využitie inovatívnych myšlienok v praxi formou podpory vzniku a rozvoja nových 

inovatívnych technologických firiem. Cieľom pracoviska je zefektívniť vyhľadávanie nových 

inovatívnych námetov pre vznik start-up/spin-off spoločností v univerzitnom prostredí z radov 

vlastných študentov a zamestnancov.  

 

V rámci uvedeného programu sa pravidelne uskutočňujú nasledujúce aktivity:  

• Dni otvorených dverí inkubátora 

• Všeobecné informačné semináre  

• Odborné semináre  

• Školiace programy zamerané na zlepšenie podnikateľských zručností  

• Súťaže podnikateľských plánov 

 

Samostatná webová stránka UVP nie je k dispozícii. Aktuálne informácie o činnosti UVP 

nájdete na stránke InQb: https://www.inqb.sk/ 

 

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva 

(UCITT) A STARTUP CENTRA TUKE 

Technická univerzita v Košiciach, Blok A, prízemie  

Letná 9 

042 00 Košice 

T: 055/602 3213, 055/602 2039 

E: frantisek.jakab@tuke.sk 

 www.ucitt.tuke.sk/ 

 

Na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) je zriadené Univerzitné centrum inovácií, 

transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Poslaním UCITT je 

organizačná, koordinačná, informačná a manažérska činnosť zameraná na rozvoj vedecko-

výskumnej činnosti, podporu inovácií, transferu technológií a ochranu duševného vlastníctva 

v rámci TUKE. UCITT prostredníctvom svojich vnútorných organizačných zložiek 

zabezpečuje aj realizáciu, rozvoj a podporu efektívnej spolupráce s domácou a zahraničnou 

https://www.inqb.sk/
https://www.inqb.sk/
mailto:frantisek.jakab@tuke.sk
http://www.ucitt.tuke.sk/
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spoločenskou a hospodárskou praxou v oblastiach výskumu a vývoja zodpovedajúcich 

odbornému a technickému zameraniu TUKE a jeho partnerských organizácii. 

 

Prostredníctvom svojich služieb a aj v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií 

SR UCITT zabezpečuje riešenie otázok komercializácie výsledkov výskumu a vývoja, ako aj 

ochrany duševného vlastníctva vytváraného výskumom a vývojom. Významnou aktivitou 

UCITT je aj organizácia rôznych informačných a pracovných seminárov, workshopov a 

konferencií v oblasti pôsobenia UCITT. 

 

Startup centrum TUKE vznikol v rámci Univerzitného centra inovácií, transferu technológií 

a ochrany duševného vlastníctva (UCITT) s regionálnou pôsobnosťou. Hlavným zámerom 

centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom 

TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu. 

Startup centrum TUKE organizuje súťaže inovatívnych nápadov a projektov „MÁŠ NÁPAD? 

PREZENTUJ SVOJ START-UP!“, ktoré majú potenciál pre vytvorenie budúceho startupu, 

alebo ktoré vznikli už v rámci existujúcich startupov. Vybraným startupom poskytuje výhodné 

podmienky pre fyzické umiestnenie startupu v priestoroch Startup Centra, expertnú a 

mentorskú podporu projektového zámeru zo strany odborných pracovísk TUKE a partnerských 

inštitúcií, možnosť využitia odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE 

pri realizácií projektových zámerov a podporu pri získavaní partnerov z komerčného prostredia, 

pri vyhľadávaní potenciálnych investorov a pri tvorbe podnikateľského plánu. Po ukončení 

šesťmesačného pobytu startupov umiestnených v Startup Centre TUKE môžu byť startupy 

zaradené do Technologického inkubátora TUKE.  

 

Viac informácií o činnosti UCITT nájdete na: www.ucitt.tuke.sk/ 

Viac informácií o činnosti STARTUP centra/ Inkubátora TUKE nájdete na: 

https://www.startupcentrum.tuke.sk/ 

 

Junior Achievement Slovensko, n.o. 

Pribinova 25 

811 09 Bratislava – Staré Mesto  

T: 0948 466 123 

E: jaslovensko@jaslovensko.sk 

https://www.jaslovensko.sk/  

 

JASR poskytuje podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom 

praktických vzdelávacích programov. Programy organizácie majú inšpirovať mladých ľudí 

byť podnikateľmi, zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnateľnosť a zvýšiť finančnú gramotnosť. 

Jej poslaním je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, 

ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov, ktoré podporujú 

podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť 

mládeže. Programy JASR podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie, učia etickému 

rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a 

ponúkajú preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. Koncepcia programov JASR je založená 

na metodike „učiť sa činnosťou", "učiť sa praktickým konaním" („learning-by-doing“).  

Vzdelávacie programy JASR sú atraktívne pre školy a hlavne pre ich študentov nielen 

z hľadiska ich nadčasovosti, ale aj z dôvodu ich prepojenia na prax.  

 

Kontakty na Regionálne kancelárie JASR: https://www.jaslovensko.sk/kontakt/ 

 

http://www.ucitt.tuke.sk/
https://www.startupcentrum.tuke.sk/
mailto:jaslovensko@jaslovensko.sk
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Junior Chamber International – Slovakia, n.o. 

Dolnozemská cesta 1  

851 02 Bratislava  

T: 0905 403 596 

E: jci@jci.sk 

http://www.jci.sk/ 

 

JCI je dobrovoľná nezisková organizácia združujúca mladých ľudí, od študentov VŠ až 

po samostatných podnikateľov vo veku 18 – 40 rokov. Hlavným cieľom JCI je podporovať 

chuť mladých ľudí do podnikania, chuť stále sa vzdelávať a napredovať, aby sa stali či už  

úspešnými podnikateľmi alebo manažérmi.  

 

Aktivity:  

• Organizuje prednášky, semináre, diskusné kluby, manažérske hry, sympózia  

• Organizuje odborné semináre pre mladých podnikateľov (legislatíva, možnosti 

získavania prostriedkov z EŠIF, možnosti získavania  obchodných partnerov na celom 

svete) 

• Pre mladých podnikateľov (členov) zabezpečuje  bezplatný podnikateľský servis  

• V prípade záujmu o konkrétnu spoluprácu v niektorej z členských krajín aktívne 

pomáha pri sprostredkovaní obchodného kontaktu, prípadne pri hľadaní kooperačného 

partnera  

• Podporuje mladé talenty na VŠ a to predovšetkým mladých vedecko-výskumných 

pracovníkov 

• Organizuje vedecké súťaže na vysokých školách v SR 

• Pre najaktívnejších členov ponúka každoročne bezplatnú účasť na 2 medzinárodných 

podujatiach so zaujímavým tréningovým programom a to: JCI Európska akadémia 

konaná každoročne vo Švédsku a JCI Medzinárodná akadémia konaná každoročne 

v Japonsku  

 

Jedným z prvých projektov, ktorý je organizovaný celosvetovo je projekt „Creative Young 

Entrepreneur Award“, ktorého národné kolo sa organizuje na Slovensku pod názvom „Mladý 

inovatívny podnikateľ“. Súťaž je určená pre mladých podnikateľov, ktorí uplatňujú vo svojej 

firme inovatívne postupy. Cieľom projektu je podporiť chuť mladých ľudí do podnikania na 

Slovensku ako aj kreativitu a uplatňovanie nových postupov.  

 

Pre študentské firmy JCI organizuje projekt „Študentská podnikateľská cena“. Cieľom 

súťaže je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje 

budúce povolania. Víťaz súťaže reprezentuje SR na svetovom finále súťaže. Projekt je súčasťou 

súťaže „Global Student Entrepreneurs Award“ - najväčšej súťaže pre študentov - podnikateľov 

na svete. Pri organizácii tohto podujatia JCI spolupracuje so Združením mladých podnikateľov 

Slovenska. Projekt je organizovaný pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, pri organizácii 

JCI spolupracuje so Združením podnikateľov Slovenska. 

 

Viac informácií o aktivitách a podujatiach organizovaných JCI je k dispozícii na web stránke: 

http://www.jci.sk/aktivity-a-podujatia/. 

  

mailto:jci@jci.sk
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Únia klastrov Slovenska  

Piaristická 2  

949 01 Nitra 

T: +421 (0) 37 654 24 21 

E: info@uksk.sk 

http://www.uksk.sk 

 

Únia klastrov Slovenska je záujmové združenie právnických osôb, ktoré je jedinou 

organizáciou zastupujúcou klastre na Slovensku. Víziou ÚKS je vytvoriť kvalitné 

a konkurencieschopné podnikateľské prostredie prostredníctvom úzkej spolupráce regionálnej 

samosprávy, akademickej sféry a výskumu s podnikateľskou praxou, najmä v oblasti inovácií.  

 

Ciele a predmet činnosti:  

• podpora tvorby a rozvoja klastrovej politiky na Slovensku  

• posilnenie výskumu, vývoja produktov, inovácií a transferu technológií 

• skvalitňovanie všetkých systémov vzdelávania v záujmových oblastiach členských 

klastrov 

• podpora výmeny informácií na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti inovácií 

• zapojenie sa do medzinárodných partnerstiev v rámci projektov pre oblasť vzdelávania, 

vývoja, výskumu a prenosu know-how 

 

Aktuálne prebiehajúce projekty: 

 

Názov projektu: Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the 

Danube region 

Program: Danube Transnational Programme 

Trvanie projektu: júl 2018 – jún 2021 

Lead partner: IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. for the Development of the 

Industry (Maďarsko) 

Web projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0 

 

Názov projektu: Leveraging Finance 4 positive Social Change 

Program: Interreg Dunajský nadnárodný program 

Trvanie projektu: 07/2018 – 06/2021 

Vedúci projektu: IFKA Public Benefit Non Profit Ltd. for the Development of the 

Industry (Maďarsko) 

Web projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange 

 

Názov projektu: Transnational Cooperation to transform knowledge into marketable 

products and services for the Danubian sustainable society of tomorrow 
Program: Danube Transnational Programme 

Trvanie projektu: január 2017 – jún 2019 

Lead partner: Steinbeis-Innovation gGmbH / Steinbeis-Europa-Zentrum (Nemecko) 

Web projektu: www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube 

 

Viac informácií o činnosti ÚKS je k dispozícii na web stránke: http://www.uksk.sk 

  

mailto:info@uksk.sk
http://www.uksk.sk/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube
http://www.uksk.sk/
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Crowdfunding - ové finančné platformy 

 

Crowdberry  

Crowdberry a.s. 

Staromestská 3 

811 03 Bratislava 

T: +421 918 865 073 

E: info@crowdberry.sk 

https://www.crowdberry.eu/ 
 

Aktivity:  

• Poradenstvo pri rozvoji podnikania start-upov a MSP 

• Mentoring a konzultácie v rannom štádiu, škálovaní, budovaní trhovej pozície firiem 

• Príprava biznis plánov, finančné modelovanie a plánovanie, oceňovanie produktov a 

služieb, ohodnocovanie spoločností 

• Kontrola a hodnotenie ceny kapitálu, analýza potrieb financovania a optimálnej 

kapitálovej štruktúry 

• M&A poradenstvo, štruktúrovanie akvizícií, nezávislé hodnotenie akvizičných cieľov 

• Transakčný manažment, exekúcia, obchodná a právna podpora (v spolupráci 

s advokátskymi kanceláriami) 

• Finančné a strategické poradenstvo súvisiace s korporátnou reštrukturalizáciou, 

optimalizáciou a refinancovaním podnikov 

• Investičný klub – podpora investičných príležitostí, zdieľanie kontaktov na podporu 

investičných projektov, prístup k investičným príležitostiam  

• Online platform – online investičný proces, investičné podklady, aktuálne informácie 

a novinky k investičným príležitostiam  

• Investičná kaviareň – pravidelné stretnutia a prezentácie investičných príležitostí, 

networking s ďalšími investormi, prednášky na rôzne témy  

• Crowdberry fórum – sprostredkovanie know – how a pod.  
 

Viac informácií o činnosti Crowdberry je k dispozícii na web stránke: 

https://www.crowdberry.eu/ 

 

Startlab 

Nadácia Centra pre filantropiu (správca) 

Baštová 5 

811 03 Bratislava 

T: 0918 393 972 

E: info@startlab.sk 

https://www.startlab.sk 
 

Slovenský StartLab bol založený ako nezisková crowdfundingová platforma, ktorá sa 

zameriava na verejnoprospešné projekty. Jej prostredníctvom môžu používatelia prezentovať 

svoje projekty a získavať pre ne finančnú podporu vo forme darov od tretích osôb, ktoré majú 

záujem pomôcť verejnoprospešným aktivitám. Startlab je určený pre kohokoľvek s dobrým 

nápadom, či už je to umelec, startupista alebo aktívny občan. Zaujímavosťou tejto platformy je 

ich služba „matching“, ktorá „spáruje“ projekt a väčšieho sponzora, ktorým môžu byť nadácie, 

firmy, samospráva ale aj jednotlivci. Po vzájomnej dohode sa väčší sponzor zaviaže, že prispeje 

polovicou z cieľovej sumy, a to tak, že každý dar, ktorý bude venovaný projektu zdvojnásobí, 

až do momentu dosiahnutia finančného cieľa.  

mailto:info@crowdberry.sk
https://www.crowdberry.eu/
https://www.crowdberry.eu/
mailto:info@startlab.sk
https://www.startlab.sk/
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Viac informácií o činnosti Startlab je k dispozícii na web stránke: 

https://www.startlab.sk/domov/ 

 

HitHit 

Hithit, s.r.o. 

Türkova 2319/5b 

CZ - 149 00 Praha 4  

T: +420 778 779 927 

E: tereza.jakesova@hithit.cz 

https://www.hithit.com 

 

Crowdfunding  HitHit sa orientuje na pomoc pri získaní kapitálu výhradne kreatívnym 

projektom a rovnako je založený na modeli odmeňovania. HitHit prepája kreatívnych ľudí 

s tými, ktorí ich chcú podporiť. Napomáha umelcom, kreatívcom, dizajnérom, vývojárom 

a ďalším. Hit Hit je určený pre český a slovenský trh.  

Viac informácií o činnosti je k dispozícii na web stránke: https://www.hithit.com/sk/home 

 

Startovač 

Army of Darkness s.r.o. 

U Slovanky 5 

180 00 Praha 8 

T: +420 734 446 000 

E: info@startovac.cz 

https://www.startovac.cz/ 
 

Startovač sa považuje za vzájomný česko-slovenský projekt, ktorý od svojho začatia 

fungovania od roku 2013 podporil množstvo projektov. Startovač je jedným z popredne 

využívaných crowdfundingových platforiem. Funguje na princípe online platformy, 

prostredníctvom ktorej môžu zakladatelia projektu prezentovať svoju kreatívnu alebo 

podnikateľskú činnosť, do ktorej potrebujú investovať finančné prostriedky. Rovnako ako 

v prípade vyššie uvedených platforiem aj tu sú projekty podporované modelom odmeňovania.  

 

Viac informácií o činnosti Startovač-a je k dispozícii na web stránke: https://www.startovac.cz/ 

 

Conda 

CONDA Crowdinvesting Slovakia s.r.o 

Nám. SNP 30 

811 01 Bratislava 

T: +421 (0)2 20906431 

E:  team@conda.sk 

https://www.conda.sk/ 
 

Pôvodom rakúska platforma - Conda vytvorila svoje pobočky v Nemecku, Švajčiarsku, 

Slovinsku, Poľsku, Lichtenštajnsku a tiež aj na Slovensku. Conda spája investorov a 

spoločnosti, ktoré hľadajú financovanie. Minimálna možná investícia do vybraného projektu, 

oproti platforme Crowdberry, sa pohybuje od 100 EUR. Nakoľko predmetná platforma funguje 

na báze pôžičiek, investori nadobúdajú virtuálny podiel vo firme, ktorý sa vypočíta ako pomer 

účasti ich investície na hodnote firmy v momente investovania. 

Viac informácií o činnosti Conda je k dispozícii na web stránke: 

https://www.conda.sk/sk/home-slovakia/  

https://www.startlab.sk/domov/
mailto:tereza.jakesova@hithit.cz
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