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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. 

 

1. LEGISLATÍVNY A INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC PODPORY MSP 
 

Legislatívny rámec podpory podnikania MSP na Slovensku tvorí iniciatíva Small Business Act, 

a najmä 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. Viac informácií o iniciatíve je dostupných 

na: http://www.sbagency.sk/small-business-act 

 

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. Viac informácií je 

dostupných na: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-

business-act/sme-envoys_sk 

 

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

poskytovania podpory a pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej iba 

„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. Zákon je dostupný napríklad 

na: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-290 

 

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.  

http://www.sbagency.sk/small-business-act
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys_sk
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys_sk
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-290
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V oblasti podpory MSP pôsobí viacero inštitúcií na rôznych úrovniach: 

 

Inštitucionálny rámec podpory MSP na Slovensku 
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2. SLOVAK BUSINESS AGENCY 
 

Karadžičova 2 

811 09 Bratislava  

+421 2 203 63 100 

agency@sbagency.sk  

www.sbagency.sk 

www.npc.sk 
 

2.1. Nefinančná podpora 

 

2.1.1. Národné projekty 

 

Národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu 

„Think Small First“ 

 

Hlavným cieľom je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom 

prostredí s dôrazom na MSP. Ide najmä o pravidelné aj nepravidelné 

správy o MSP, informačné materiály, štúdie, prieskumy a iné. Projekt sa 

tiež zameriava na organizovanie konferencií, diskusií a konzultácií 

na zistenie názorov podnikateľov. Tieto materiály môžu poslúžiť na jednej 

strane podnikateľom pri rozvoji podnikania, na druhej strane sú dôležitým 

príspevkom k odbornej diskusii o stave MSP na Slovensku. 

Viac informácií a zverejnené analýzy na: www.monitoringmsp.sk 

 

Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP 

 

Ide o projekt, ktorého hlavným cieľom je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP 

vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, 

kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia 

do medzinárodnej spolupráce. Slovak Business Agency (ďalej „SBA“) je partnerom projektu, 

prijímateľom NFP je SARIO (viac informácií na str. 34). 

 

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci služby  

Krátkodobé individuálne poradenstvo pod gesciou SBA: 

 otvorená výzva ponúkajúca celkovo 10 poradenských hodín vo forme individuálnych 

konzultácií a ktoré podnikateľom pomôžu riešení operatívnych a čiastkových 

problémov. Služba je určená začínajúcim ale aj etablovaným podnikateľom. 

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-

konzultacie/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-kratkodobe-indivi/ 

 Informačné podujatie/skupinové poradenstvo na tému „alternatívne obchodné 

platformy“, plánované 7 x  za rok pre všetky regióny s výnimkou BA kraj 

 podujatia tematicky zamerané na propagáciu výhod Alternatívnych obchodných 

platforiem, napr. vytvorenie spoločnej značky, aliancie, koordinácia spoločného 

nákupu vstupov, tvorba vývoznej stratégie 

 Informačné podujatie/skupinové poradenstvo za účelom zvýšenia záujmu MSP 

o zapájanie sa do komunitárnych programov EÚ, plánované 7 x  za rok pre všetky 

regióny s výnimkou BA kraj  

Viac informácií na: https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/podpora-internacionalizacie-

msp/o-projekte/  

file:///C:/Users/adamcova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U1QCJLHA/www.sbagency.sk
http://www.npc.sk/
http://www.monitoringmsp.sk/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-kratkodobe-indivi/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-kratkodobe-indivi/
https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/podpora-internacionalizacie-msp/o-projekte/
https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/podpora-internacionalizacie-msp/o-projekte/
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Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj  

a 

Národný projekt NPC v regiónoch 

 

Hlavným cieľom oboch projektov je etablovanie inštitúcie, ktorá poskytne 

pod jednou strechou komplexnú systematickú podporu a odborné 

poradenstvo pre MSP ako i pre záujemcov o podnikanie. Projekt NPC 

II – Bratislavský samosprávny kraj je realizovaný v Bratislave, projekt 

NPC v regiónoch sa realizuje v ostatných krajoch Slovenska a poskytuje 

svoje služby aj znevýhodneným skupinám (seniori 50+, sociálne 

a zdravotne hendikepovaní).  

 

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

 

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 

 

2.1.2. Služby poskytované v rámci jednotlivých Národných podnikateľských centier 

 

Národné podnikateľské centrum - Front Office 

 

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

Národné podnikateľské centrum. Poskytuje komplexné informácie nepodnikateľom, ako i 

malým a stredným podnikateľom o pomoci z portfólia služieb Slovak Business Agency ako 

sú:  

• Finančná podpora Mikropôžičkového programu a Fondov rizikového kapitálu 

• Nefinančná podpora – projekty a aktivity SBA  

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) 

 

V súčasnosti sa Front Office nachádza v Bratislave a zároveň všetkých krajských mestách na 

Slovensku. Všetky informácie a kontaktné údaje: https://www.npc.sk/sk/services/front-office/ 

 

Akcelerátor 

 

Akceleračný program NPC je určený pre nepodnikateľov, ktorí majú podnikateľský nápad 

a chcú rozbehnúť podnikanie. Takýto záujemca môže získať: 

 Individuálne dlhodobé poradenstvo v rozsahu 40 hodín 

 Networking (podpora sieťovania) v rozsahu 8 x 3 hodiny 

 Účasť na vzdelávacích podujatiach – seminároch/workshopoch v rozsahu 5 x 2 hodiny 

 Účasť na záverečnom hodnotení v rozsahu 5 hodín 

https://www.npc.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-npc-ii-ba-kraj/o-projekte/
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/services/front-office/
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Všetky aktuálne otvorené výzvy na služby Akceleračného programu sú zverejňované na:  

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

 

Inkubátor 

 

Je určený pre MSP do troch rokov od založenia. MSP má možnosť získať moderné 

kancelárske priestory a balík služieb a to nonstop na maximálne tri roky – v prípade 

fyzického členstva. V prípade virtuálneho členstva je možné získať virtuálny balík služieb, 

ktoré zahŕňajú napríklad marketing, účtovníctvo, mentoring s expertom z praxe a pod.  

Aktuálne otvorené výzvy sú: 

 Inkubátor NPC je opäť otvorený novým projektom -  do Inkubátora NPC sa môže 

prihlásiť každý začínajúci podnikateľ, ktorý spĺňa podmienku podnikania max. 3 roky 

od dátumu registrácie (OR SR, ŽR SR alebo iný register), sídli na území BSK, prináša 

na trh produkt/službu s pridanou hodnotou. Detaily a povinné dokumenty sú uvedené 

na: https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-

coworking/inkubator/inkubator-npc-je-opat-otvoreny-novym-projektom-2/ 

 Virtuálny Inkubátor NPC ako zaujímavá alternatíva - do Inkubátora NPC sa môže 

prihlásiť každý začínajúci podnikateľ, ktorý spĺňa podmienku podnikania max. 3 roky 

od dátumu registrácie (OR SR, ŽR SR alebo iný register), sídli na území BSK, prináša 

na trh produkt/službu s pridanou hodnotou. Detaily a povinné dokumenty sú uvedené 

na: https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-

coworking/inkubator/virtualny-inkubator-npc-ako-zaujimava-alternativ-2/ 

 

Coworking 

 

Služba je určená pre nepodnikateľov, ktorí majú podnikateľský nápad a chcú rozbehnúť 

podnikanie. Ide napríklad o zmenu pracovného prostredia, pričom to im môže poskytnúť práve 

coworking. Účastník dostane pracovný stôl, skrinku a môže využívať spoločné multifunkčné 

zariadenia, či wifi. Členstvo je možné získať na štyri mesiace s prístupom 24 hodín denne.  

Aktuálne zverejnené výzvy je možné získať na: https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-

akcelerator-coworking/coworking/ 

 

Konzultácie 

 

Konzultácie sú určené pre MSP do 3 rokov, nad 3 roky od založenia aj pre nepodnikateľov. 

Záujemcovia majú možnosť získať v priebehu roka až 10 hodín konzultácií s odborným 

garantom, ktorý môže pomôcť riešiť akýkoľvek čiastkový problém v podnikaní (marketing, 

financovanie a pod.).  

Aktuálne otvorené výzvy sú: 

• Poraďte sa s odborníkom! Konzultácie pre budúcich podnikateľov – Výzva je 

zameraná na individuálne poradenstvo formou konzultácií s odborníkom. Termín 

trvania výzvy je od 15. 01. 2020 do 15.11.2020. Pre podnikateľov mimo BSK. Viac 

informácií na https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-

a-konzultacie/poradte-sa-s-odbornikom-konzultacie-pre-buducich-2/ 

• Konzultácie pre budúcich podnikateľov – Individuálne poradenstvo 

pre nadobudnutie „know-how“ a ako naštartovať svoj biznis. Termín trvania výzvy je 

od 15. 01. 2020 do 15.11.2020. Pre podnikateľov v BSK.  Viac informácií 

na: https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-

konzultacie/konzultacie-pre-buducich-podnikatelov/ 

https://www.npc.sk/sk/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/inkubator-npc-je-opat-otvoreny-novym-projektom-2/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/inkubator-npc-je-opat-otvoreny-novym-projektom-2/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/inkubator-npc-je-opat-otvoreny-novym-projektom-2/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/inkubator-npc-je-opat-otvoreny-novym-projektom-2/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/virtualny-inkubator-npc-ako-zaujimava-alternativ-2/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/virtualny-inkubator-npc-ako-zaujimava-alternativ-2/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/virtualny-inkubator-npc-ako-zaujimava-alternativ-2/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/virtualny-inkubator-npc-ako-zaujimava-alternativ-2/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/coworking/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/coworking/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/poradte-sa-s-odbornikom-konzultacie-pre-buducich-2/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/poradte-sa-s-odbornikom-konzultacie-pre-buducich-2/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/konzultacie-pre-buducich-podnikatelov/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/konzultacie-pre-buducich-podnikatelov/
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• Chcete expandovať do zahraničia? Neváhajte a využite krátkodobé individuálne 

poradenstvo! – Bezodplatné poradenstvo so zámerom expanzie do zahraničia. Pomoc 

pre začínajúcich ako i etablovaných podnikateľov. Termín trvania výzvy od 19.12.2017 

do 25.10.2023. Pre podnikateľov mimo BSK. Viac informácií 

na: https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-

konzultacie/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-kratkodobe-indivi/ 

• Získajte 10 hodín bezplatných konzultácií v online podnikaní – 

Poradenstvo, ktoré pomôže podnikateľom zviditeľniť sa v online 

prostredí. Ide o 10 hodín individuálnych konzultácií. Pre podnikateľov 

mimo BSK. Termín trvania výzvy od: 02.01.2017 do 25.10.2023. Viac 

informácií na: https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-

konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/np-int-vyzva-na-predkladanie-

ziadosti-o-poskytnuti/ 

• Expandujte na zahraničné trhy pomocou obchodných a technologických profilov! 

– Bezplatné konzultácie s cieľom prípravy podkladov na vytvorenie a promovanie 

obchodných a technologických profilov spoločnosti. Termín trvania výzvy 

od 30.09.2018 do 31.10.2023. Pre podnikateľov so sídlom mimo BSK. Viac informácií 

na: https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-

konzultacie/np-int-vyzva-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-posk/ 

• Podnikatelia v regiónoch: Získajte 10 hodín bezplatných konzultácií s odborníkom 

– Krátkodobé individuálne poradenstvo, pre podnikateľov mimo BSK. Termín trvania 

výzvy od 01.03.2019 do 31.10.2023. Viac informácií na: 

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-

konzultacie/podnikatelia-z-regionov-nad-3-roky-od-zalozenia-zi/ 

• Začínajúci podnikatelia z regiónov: Získajte 10 hodín bezplatných konzultácií 

s odborníkom – Pre podnikateľov, ktorí potrebujú odkonzultovať konkrétnu otázku 

alebo čiastkový problém z oblasti podnikania. Termín trvania výzvy od 25.10.2018 

do 31.12.2023. Pre podnikateľov mimo BSK. Viac informácií 

na:https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-

konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-r/ 

• Využite pre svoj biznis 10 hodín konzultácií s expertom - BEZPLATNE! – možnosť 

získania bezplatných konzultácií pre podnikateľov. Termín trvania výzvy od 09.11.2018 

do 31.12.2023. Pre podnikateľov v BSK. Viac informácií na: 

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-

konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-2/ 

 

Poradenstvo 

 

Určené je pre MSP do 3 rokov a nad 3 roky od založenia. V priebehu roka možnosť využiť až 

80 hodín s odborným garantom/garantami, prípadne expertom na marketing, financie, právo, 

legislatívu a pod.  

Aktuálne výzvy sú: 

 Využite bezplatné dlhodobé individuálne poradenstvo zamerané 

na internacionalizáciu MSP – výzva určená pre podnikateľov mimo BSK, ktorí majú 

záujem o expanziu na zahraničné trhy. Termín trvania výzvy od 09.07.2019 

do 25.10.2023. Viac informácií na: https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-

konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/opp/ 

 Viete si ochrániť vaše inovácie? – Výzva určená pre podnikateľov, ktorí potrebujú 

poradiť ohľadom registrácie ochrannej známky, patentu, úžitkového dizajnu a pod. 

Pre podnikateľov so sídlom v BA kraji ale i pre podnikateľov so sídlom mimo BSK. 

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-kratkodobe-indivi/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-kratkodobe-indivi/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/np-int-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnuti/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/np-int-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnuti/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/np-int-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnuti/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/np-int-vyzva-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-posk/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/np-int-vyzva-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-posk/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/podnikatelia-z-regionov-nad-3-roky-od-zalozenia-zi/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/podnikatelia-z-regionov-nad-3-roky-od-zalozenia-zi/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-r/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-r/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-2/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-2/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/opp/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/opp/
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Termín trvania výzvy od 09.09.2019 do 25.10.2023. Viac informácií na: 

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-

poradenstvo/zorientujte-sa-vo-svete-inovacii-a-moznostiach-ich/ 

 Získajte 80 hodín bezplatných konzultácií v online podnikaní – Poradenstvo, ktoré 

môže pomôcť zviditeľniť sa v online prostredí. Cieľom je motivovať MSP 

prostredníctvom konzultácií k podnikaniu. Pre podnikateľov mimo BSK. Viac 

informácií na: https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-

individualne-poradenstvo/np-int-vyzva-na-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-p/ 

 

Projektové poradenstvo 

 

Určené je pre MSP do 3 rokov a nad 3 roky od založenia. Je možné využiť 

až 80 hodín vysokoodborného poradenstva od experta s dlhoročnými 

skúsenosťami na domácom a medzinárodnom trhu ale i pri príprave 

projektov a možnosti zapojiť sa do komunitárnych programov EÚ 

(Horizont 2020, Erasmus + a pod.).  

Aktuálny zoznam výziev je dostupný aj na: 
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-

odborne-projektove-poradenstvo/ 

Aktuálne výzvy sú:  
 Bezplatné dlhodobé odborné projektové poradenstvo pre zapojenie sa 

do komunitárnych programov EÚ – zamerané na získanie grantov z programov EÚ, 

pre podnikateľov so sídlom mimo BSK. Výzva trvá od 03.05.2018 do 31.10.2023. Viac 

informácií na: https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-

odborne-projektove-poradenstvo/vyzva-int-dlhodobe-odborne-projektove-

poradenstvo-/ 

 Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ, výzva je otvorená! – Výzva 

pre získanie 80 hodín bezplatného odborného projektového poradenstva, 

pre podnikateľov v BSK. Výzva trvá od 03.05.2018 do 31.10.2023. Viac informácií na:  

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-odborne-

projektove-poradenstvo/ok_narodny-projekt-npc-ii-ba-kraj-vyzva-dlhodobe-o/ 

 

Workshopy a semináre 

 

Aktuálne informácie k workshopom a seminárom sú zverejnené na: 
https://www.npc.sk/sk/events/ 

 
Medzinárodné podujatia, stáže, veľtrhy 

 

 Poskytuje napríklad Zahraničný stážový program pre MSP od 3 rokov od založenia. 

Trojmesačný pobyt v zahraničnom podnikateľskom inkubátore, odbornej inštitúcií 

alebo technologickom parku v Singapure, Izraeli alebo USA. Poskytujú aj 

Kombinovaný stážový program, ktorý je možné časť absolvovať na Slovensku a časť 

v niektorej z krajín EÚ. Viac informácií na: 

https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-veltrhy/stazove-pobyty/ 

• Medzinárodné odborné podujatia sú určené pre MSP, dávajú možnosť stráviť päť dní 

na medzinárodnej konferencii alebo workshope v členskom štáte EÚ. Viac informácií 

a aktuálne výzvy na: https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-

veltrhy/ucast-na-medzinarodnom-odbornom-podujati/ 

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/zorientujte-sa-vo-svete-inovacii-a-moznostiach-ich/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/zorientujte-sa-vo-svete-inovacii-a-moznostiach-ich/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/np-int-vyzva-na-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-p/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/np-int-vyzva-na-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-p/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo/vyzva-int-dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo-/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo/vyzva-int-dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo-/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo/vyzva-int-dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo-/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo/ok_narodny-projekt-npc-ii-ba-kraj-vyzva-dlhodobe-o/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo/ok_narodny-projekt-npc-ii-ba-kraj-vyzva-dlhodobe-o/
https://www.npc.sk/sk/events/
https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-veltrhy/stazove-pobyty/
https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-veltrhy/ucast-na-medzinarodnom-odbornom-podujati/
https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-veltrhy/ucast-na-medzinarodnom-odbornom-podujati/
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 Vystavovanie na medzinárodných veľtrhoch a výstavách dáva MSP šancu 

zviditeľniť sa prostredníctvom medzinárodného veľtrhu mimo SR. Viac informácií 

a aktuálne výzvy na:  

https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-veltrhy/veltrhy-vystavy/ 

 

Creative point 

 

Creative Point je tvorivá dielňa poskytujúca nové technológie vhodné na tvorbu prototypov – 

ako 3D tlačiarne, laser, CNC frézy, skenery a plotre na rozvoj zručností a tvorivých nápadov. 

Jej cieľom je pomôcť mikro, malým a stredným podnikateľom, ale i záujemcom o podnikanie 

formou sprístupnenia atraktívnych bezplatných služieb technického a technologického 

charakteru. Tvorivá dielňa je otvorená pre malých a stredných podnikateľov z radov dizajnérov, 

architektov, osôb, ktoré majú invenčné nápady, ale taktiež pre záujemcov o podnikanie, ktorí 

majú záujem rozvíjať svoje kreatívne myslenie až po podnikateľský nápad. 

 

Viac informácií je možné nájsť na: https://www.npc.sk/sk/projekty/narodne-projekty/narodny-

projekt-npc-ii-ba-kraj/ponuka-sluzieb/creative-point/ 

a pre regióny na:  

https://www.npc.sk/sk/projekty/narodne-projekty/narodny-projekt-npc-v-regionoch/ponuka-

sluzieb/creative-point/ 

 

2.1.3. Štátne schémy a programy 

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

 

Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR 

 

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou dotovaných služieb spojených 

s poskytovaním informácií, individuálnych poradenských služieb, organizovaním 

skupinového poradenstva, sprostredkovaním prepojení medzi mikropodnikmi, malými 

a strednými podnikmi, využívaním služieb CVTI SR, Creative Point a FabLab. Tiež sa podieľa 

na propagačných podujatiach typu veľtrhy, výstavy, podnikateľské misie, medzinárodné, 

sourcingové a kooperačné podujatia, zvyšovanie kvalifikácie MSP, propagácia MSP formou 

elektronických médií, zabezpečením pobytu v podnikateľskom inkubátore, účasti 

na zahraničných a kombinovaných stážových pobytoch pre MSP s cieľom podpory a rozvoja 

ich podnikania.  

Viac informácií je dostupných na: 

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/schema_na_podporu_maleho_a_stredneho_podnik

ania_v_sr-dod1.pdf  

 

Schéma na podporu rodinného podnikania 

 

Schéma rodinného podnikania predstavená v rámci SBA umožňuje rodinným podnikom 

uchádzať sa o nasledovné služby:  

• Odborné poradenské služby – konzultácie, mentoring, koučing v rôznych oblastiach 

• Vypracovanie analýz, štúdií, prieskumov trhu, návrhov opatrení na zlepšenie 

postavenia rodinných podnikov 

• Úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na veľtrhoch, konferenciách a iných 

podujatiach.  

V roku 2020 prioritou nefinančnej podpory rodinného podnikania a samotnej výzvy 

na predkladanie žiadostí bude poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti 

https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-veltrhy/veltrhy-vystavy/
https://www.npc.sk/sk/projekty/narodne-projekty/narodny-projekt-npc-ii-ba-kraj/ponuka-sluzieb/creative-point/
https://www.npc.sk/sk/projekty/narodne-projekty/narodny-projekt-npc-ii-ba-kraj/ponuka-sluzieb/creative-point/
https://www.npc.sk/sk/projekty/narodne-projekty/narodny-projekt-npc-v-regionoch/ponuka-sluzieb/creative-point/
https://www.npc.sk/sk/projekty/narodne-projekty/narodny-projekt-npc-v-regionoch/ponuka-sluzieb/creative-point/
http://www.sbagency.sk/statne-programy
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/schema_na_podporu_maleho_a_stredneho_podnikania_v_sr-dod1.pdf
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/schema_na_podporu_maleho_a_stredneho_podnikania_v_sr-dod1.pdf
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nástupníctva a generačnej výmeny, transferu vlastníctva a riešenie dopadov krízy 

v súvislosti s COVID-19 na rodinné podniky a pod. 

Aktuálne výzvy: 

• Hľadáme expertov (konzultantov, mentorov) pre rodinné podniky , výzva 

zameraná na získanie externých spolupracovníkov, expertov – konzultantov, 

mentorov, koučov, lektorov, odborníkom z praxe, ktoré budú rodinným podnikom 

poskytovať poradenské služby. Viac informácií k výzve: 

http://www.sbagency.sk/prilozte-ruku-k-rozvoju-rodinnych-podnikov-na-

slovensku-stante-sa-nasim-externym-spolupracovnikom#.XqaUrkBuKIV 

Viac informácií k schéme na: 

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/pictures/schema_rodinne_podnikanie_ov_c._167.2

017_31.08.2017.pdf 

a 

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

 

Podpora úspešnej podnikateľskej praxe 

 

Predmetom Programu podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu je 

prezentovanie úspešných príkladov podnikania malých a stredných podnikov a realizácia 

aktivít zameraných na zvyšovanie motivácie pre vstup do podnikania a presadzovanie 

podnikania ako kariérnej alternatívy k pracovnému úväzku. 

 

Cieľ a forma programu 

Cieľom aktivity je posilniť záujem verejnosti o podnikanie prostredníctvom: 

• stimulácie podnikateľských ambícií, 

• rozvoja podnikateľských zručností, 

• propagácie úspešných podnikateľov/podnikateliek a ich podnikov, 

produktov či myšlienok, 

• verejno-súkromných partnerstiev a iniciatív na podporu rozvoja 

podnikania a podnikateľského myslenia, atď. 

Medzi aktivity organizované v rámci programu patria napríklad: 

• Metro on-line – technická konferencia 

• Zručnosti do neznámej budúcnosti – konferencia o prepájaní vzdelávania a trhu práce 

• Európska noc výskumníkov a iné.  

Viac informácií k programu na: www.sbagency.sk/sites/default/files/pupp_2012-2015.pdf 

 

Program na podporu startupov 

 

Predmetom Programu na podporu startupov je poskytovanie pomoci formou poradenstva a 

podporných služieb a poskytovanie pomoci zameranej na podporu a rozvíjanie záujmu 

o podnikanie, podporu vstupu do podnikania a rozvoja inovačných aktivít záujemcov 

o podnikanie. Cieľom je podpora motivácie pre vstup do podnikania a zvyšovanie atraktivity 

podnikania ako kariérnej voľby. 

Viac informácií k programu na:  

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/program_na_podporu_startupov.pdf  a 

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/schema_na_podporu_startupov_.pdf  

http://www.sbagency.sk/prilozte-ruku-k-rozvoju-rodinnych-podnikov-na-slovensku-stante-sa-nasim-externym-spolupracovnikom#.W17GyNIzZaQ
http://www.sbagency.sk/prilozte-ruku-k-rozvoju-rodinnych-podnikov-na-slovensku-stante-sa-nasim-externym-spolupracovnikom#.XqaUrkBuKIV
http://www.sbagency.sk/prilozte-ruku-k-rozvoju-rodinnych-podnikov-na-slovensku-stante-sa-nasim-externym-spolupracovnikom#.XqaUrkBuKIV
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/pictures/schema_rodinne_podnikanie_ov_c._167.2017_31.08.2017.pdf
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/pictures/schema_rodinne_podnikanie_ov_c._167.2017_31.08.2017.pdf
http://www.sbagency.sk/rodinne-podnikanie-0#.XqaVGEBuKIX
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/pupp_2012-2015.pdf
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/program_na_podporu_startupov.pdf
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/schema_na_podporu_startupov_.pdf
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Jednou z iniciatív zameraných na podporu startupov je iniciatíva SBA s názvom Startup 

Sharks. Zameriava sa najmä na zlepšenie podmienok pre startupy, s cieľom zvýšiť šancu 

na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných podnikateľských nápadov a zámerov 

na trhu. Podpora poskytnutá v rámci Startup Sharks prispeje k ekonomicky vhodnejšiemu 

nastaveniu podnikateľských zámerov a tým zníži mieru rizika zlyhania startupov. 

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. 

Viac informácií je dostupných na: http://www.sbagency.sk/startup-sharks-0#.XqaexEBuKIU 

 

Program na podporu internetovej ekonomiky 

 

Predmetom Programu na podporu internetovej ekonomiky je poskytovanie pomoci formou 

podporných služieb zameraných na využívanie nástrojov e-commerce a rozvoj elektronických 

služieb.  

Viac informácií dostupných na: https://www.economy.gov.sk/uploads/files/2P63keRY.pdf 

 

Program Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania 
 

Predmetom Programu Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania je 

vykonávanie prieskumov a analýz stavu a vývoja malých a stredných podnikov a ich postavenia 

v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky ako aj na Jednotnom trhu Európskej únie a 

na globálnom trhu. 

  

http://www.sbagency.sk/startup-sharks-0#.XqaexEBuKIU
https://www.economy.gov.sk/uploads/files/2P63keRY.pdf
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2.1.4. Medzinárodné projekty 

 

Projekt „Culture and Creative Industries COOPERATION COLLIDER“ (COCO4CCI) 

 

Cieľom projektu je podpora inovačného procesu v zapojených malých a stredných podnikoch 

prostredníctvom spolupráce medzi podnikateľmi zo sektora kreatívneho priemyslu (napr. 

dizajn, architektúra, IT) a technologicky orientovanými výrobnými spoločnosťami.  

Pre podnikateľov budú od polovice roka 2020 dostupné:  

• Online prednášky/vzdelávanie zamerané na rozvoj zručností zástupcov kultúrneho a 

kreatívneho sektora pre úspešné nadväzovanie spolupráce s výrobným sektorom, 

• Výzva pre výrobné podniky, ktoré majú záujem o spoluprácu s kreatívnym sektorom 

v oblasti udržateľnosti  

• Virtuálne/fyzické podujatia zamerané na nadviazanie spolupráce medzi kreatívnym 

priemyslom a výrobnými podnikmi s využitím inovatívnych metód, ako napríklad 

„Design thinking“  

• podpora pri identifikovaní finančných nástrojov pre realizáciu spolupráce medzi 

kreatívcami a výrobnými podnikmi  

Viac informácii získate na Facebook stránke: @CoCo4CCI Slovakia a webovej stránke 

projektu tu a tu. 

Projekt je realizovaný prostredníctvom programu Interreg Stredná Európa v období 1.4.2019 – 

31.5.2022 a je a finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

EU ECO TANDEM 

 

Hlavným cieľom projektu EU ECO-TANDEM je podporiť malé a stredné podniky z oblasti 

cestovného ruchu a rozvoj trvalo udržateľného turizmu prostredníctvom nadnárodnej 

spolupráce a zdieľania poznatkov. 

Podnikateľom z oblasti cestovného ruchu ponúka príležitosť: 

 zúčastniť sa odborných (online) workshopy a tréningu zameraných na zvyšovanie 

udržateľnosti a environmentálne riešenia v cestovnom ruchu  

 nadviazať spoluprácu so startupom poskytujúcim inovatívne environmentálne riešenia  

 získať finančný grant pre implementáciu výsledkov vzájomnej spolupráce  

 prispievať a čerpať z medzinárodnej výmeny skúseností z oblasti rozvoja udržateľného 

turizmu a networking 

Realizácia projektu trvá do júna 2020 do mája 2023. Projekt je finančne podporený Európskou 

komisiou prostredníctvom programu COSME.  

 

Viac informácií nájdete od júna na webe SBA. 

 

Projekt „Robotics and SMEs“ (ROB-SME) 

 
Cieľom je pomôcť manažérom MSP posúdiť prínos a efektívne zavádzať roboty / umelú 

inteligenciu (ďalej „AI“) na pracovisko, s cieľom zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť 

svojich spoločností. Projekt za týmto účelom vyvinie sériu pomocných nástrojov, ktoré budú 

postupne zadarmo k dispozícii na jeho webstránke, ktorá sa postupne pretransformuje 

na informačnú platformu pre MSP (2021). Tieto nástroje sú:   

 

• Sprievodca príkladmi dobrej praxe z oblasti zavádzania robotiky a AI. Súčasťou bude 

aj Nástroj na zhodnotenie vlastnej pripravenosti a vhodnosti svojho podniku 

pre zavedenie robotiky a/alebo AI (2021) 

https://www.facebook.com/COCO4CCI/?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser
http://www.sbagency.sk/inovacie-inak-kreativny-priemysel-nie-je-len-o-dizajne#.XhhE08hKg2z
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COCO4CCI.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://www.robsme.com/
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•  Správa z výsledkov dotazníkového prieskumu z oblasti 

zavádzania robotiky a umelej inteligencie v partnerských 

krajinách (2020) – Správa analyzuje odpovede 

od 137 manažérov MSP z 12 krajín.  

Podľa výsledkov prieskumu zavedenie robotiky a AI ovplyvní ľudskú 

pracovnú silu v ich podnikoch a celkovo ich podnikanie už v najbližších 

5 rokoch.  Zároveň však väčšina manažérov nepovažuje tieto moderné 

technológie za hrozbu, ale skôr príležitosť pre ich podnikanie. Viac 

informácií tu. 

• Európska analýza robotiky a umelej inteligencie (2020) –  Zámerom tohto dokumentu 

je predstaviť súčasný stav robotiky a umelej inteligencie vo svete.  

Analýza sa zameriava na odvetvia, ktoré už zaviedli roboty vo svojich výrobných procesoch a 

ich vplyv; existujúce ponuky školení na zavedenie robotiky v spoločnostiach; legislatívu a 

národné iniciatívy na podporu adopcie robotov / umelej inteligencie v MSP. 

 

Viac informácii získate na webovej stránke projektu. 

 

Projekt ROB-SME je projekt spolufinancovaný programom Erasmus+ v rámci KA204 - 

Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých realizovaný v období september 2019 - 

august 2021.  

 

 Projekt „Let’s have fun with the business start-up“ (Biz4Fun) 

 

Projekt Biz4Fun sa zameriava na zlepšenie uplatnenia mladých ľudí na trhu práce. Aktivity 

projektu majú za cieľ pomôcť mladým ľuďom rozvíjať zručnosti, ktoré im môžu napomôcť 

pri hľadaní zamestnania či rozbehu vlastného podnikania.  

Projekt bezplatne sprístupní vzdelávaciu platformu 3D Virtual World Social Game navrhnutú 

špecificky pre mladých ľudí. V niekoľkých úrovniach bude herným spôsobom vzdelávať 

študenta v témach: 

• Podnikateľské príležitosti a trhové trendy v Európe 

• Business modely, Ako pripraviť Business plán 

• Úvod do online marketingu, marketing, digitálny marketing 

• Analýza najlepších marketingových stratégií pre MSP 

• Finančný manažment 

• Riadenie ľudských zdrojov 

• Nástroje na spoluprácu pri navrhovaní alebo inovácii obchodného modelu 

Viac informácií získate na webovej stránke: http://www.biz4fun.eu/. 

 

Projekt Biz4Fun je projekt spolufinancovaný programom Erasmus+ v rámci KA204 - 

Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých realizovaný v období september 2019 - 

august 2021.  

 

Projekt KET4CleanProduction – Key Enable Technology for clean production 

 

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.  

Formy poskytovanej pomoci z projektu sú:  

https://www.robsme.com/european-analysis
https://www.robsme.com/
http://www.biz4fun.eu/
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• možnosť získať 50 000€ mikrogrant na zdokonalenie vývoja produktu/služby s cieľom 

vyrábať udržateľne a efektívne s ohľadom na životné prostredie, viac informácií na: 

https://www.ket4sme.eu/micro-grants 

• urýchlenie zavádzania vyspelých výrobných technológií pokročilej výroby pre MSP a 

uľahčiť ich prístup k týmto technológiám, prezentovanie možností získanie mikrograntu 

v oblasti kľúčových podporných technológií, viac informácií na: 

https://www.ket4sme.eu/ 

• podporovať MSP z ich krajiny pri koncipovaní projektových návrhov, zdieľanie 

poznatkov, viac informácií na: https://www.ket4sme.eu/ket4cp-consortium 

• aktívna propagácia projektu, ako i hľadanie potenciálnych záujemcov o mikro-granty 

 

Kontakt a registrácia: www.ket4sme.eu 

 

Enterprise Europe Network (EEN) 

 

Platforma sa sústredí na prepájanie odborných skúseností v oblasti cezhraničnej 

spolupráce so znalosťami z lokálneho prostredia za účelom podpory prieniku inovácií na nové 

trhy. Cieľom je pomôcť k rozvoju podnikania a tvorbe nových obchodných partnerstiev 

a získaniu prístupu k financiám.  

 

Služby sú zamerané najmä na Vyhľadávanie partnerov, Poradenstvo a Inovačnú podporu. Viac 

informácií na: https://www.een.sk/o-nas alebo e-mailom na: een@sbagency.sk 

 

Aktuálne podujatia je možné nájsť na https://www.een.sk/podujatia 

V roku 2020 sú plánované (jún – december):  

• Medzinárodná konferencia a partnerské podujatie - 4th Biobased 

Economy Conference VIRTUAL Edition, 05.06.2020  Online event, 

viac informácií na: https://biobased2020.b2match.io/page-2211 

• Medzinárodné partnerské podujatie ICT SPRING 2020 07.07.2020 

do 08.07.2020  Luxembourg, viac informácií na: 

https://www.ictspring.com 

• IoT, AI & Robotics brokerage event @ SIDO 2020 03.09.2020  Lyon, Francúzsko, viac 

informácií na: https://www.een.sk/podujatie/iot-ai-robotics-brokerage-event-sido-2020 

• IFIB – International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy 01.10.2020 

do 02.10.2020  Rím, Taliansko, viac informácií na: https://www.een.sk/podujatie/ifib-

international-forum-industrial-biotechnology-and-bioeconomy-0 

• SUBCONTRACTING MEETINGS 2020 04.11.2020 do 06.11.2020  Poznań, Poľsko, 

viac informácií na: https://www.een.sk/podujatie/subcontracting-meetings-2020 

 

EEN poskytuje aj informácie k financovaniu programov, napríklad Horizont 2020, COSME, 

Štrukturálne fondy EÚ a pod. Partnerom EEN je SBA. Viac informácií na: www.een.sk 

 

2.1.5. Centrum lepšej regulácie 

 

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.  

V prvej polovici roka 2020 publikuje právno-analytické materiály:  

 Test MSP ex-post k podnikaniu SZČO 

 Test MSP ex-ante k vplyvom korona krízy na MSP 

https://www.ket4sme.eu/micro-grants
https://www.ket4sme.eu/
https://www.ket4sme.eu/ket4cp-consortium
http://www.ket4sme.eu/
https://www.een.sk/o-nas
mailto:een@sbagency.sk
https://www.een.sk/podujatia
https://biobased2020.b2match.io/page-2211
https://www.ictspring.com/
https://www.een.sk/podujatie/iot-ai-robotics-brokerage-event-sido-2020
https://www.een.sk/podujatie/ifib-international-forum-industrial-biotechnology-and-bioeconomy-0
https://www.een.sk/podujatie/ifib-international-forum-industrial-biotechnology-and-bioeconomy-0
https://www.een.sk/podujatie/subcontracting-meetings-2020
http://www.een.sk/
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 vyhodnotenie zámerov Programového vyhlásenia vlády z hľadiska agendy lepšej 

regulácie pre MSP 

 

Viac informácií je dostupných na: http://lepsiezakony.sk/. Ďalšie aktivity CLR: 

 

 Test vplyvov na MSP: V rámci legislatívneho procesu vypracúva Centrum 

lepšej regulácie Test vplyvov na malé a stredné podniky (ďalej len „test 

MSP“), v ktorom podrobne zobrazuje postup a výsledok merania vplyvu 

predkladateľom navrhovanej legislatívy na MSP ako i vyhodnotenie 

alternatívnych riešení k týmto návrhom. Analytici z Centra lepšej regulácie 

vypracovávajú Test MSP v čase medzi prebiehajúcimi konzultáciami 

s podnikateľskými subjektmi a predložením materiálu do predbežného 

pripomienkového konania. Viac informácií na: http://lepsiezakony.sk/test-

msp/ 

 

 Konzultácie: Konzultácie predstavujú povinnú súčasť posudzovania vplyvov 

na podnikateľské prostredie a prvú fázu vykonávania testu vplyvov na MSP. Mali by 

prebiehať v počiatočnom štádiu prípravy materiálu, v prípade právneho predpisu ešte 

pred samotným paragrafovým znením navrhovanej úpravy. Ich primárnym účelom je 

zvýšiť transparentnosť prípravy návrhov a vytvoriť priestor pre zapojenie dotknutých 

podnikateľských subjektov do ich tvorby. Viac informácií na: 

http://lepsiezakony.sk/konzultacie/ 

 

 PPK a MPK – stanoviská: V rámci svojej činnosti posudzuje Centrum lepšej regulácie 

vplyv desiatok materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru predkladaných 

na pripomienkové konanie. Čiastkové stanovisko Centra lepšej regulácie k predloženým 

materiálom je preklopené do stanoviska Stálej pracovnej komisie na posudzovanie 

vybraných vplyvov v časti „vplyv na podnikateľské prostredie“. Tieto stanoviská je možné 

nájsť aj na webovej stránke CLR. Viac informácií na: www.lepsiezakony.sk/ppk-a-mpk-

stanoviska/ 

 

 Gold-plating: Pojem gold-plating predstavuje podľa interpretácie Európskej komisie 

rozširovanie požiadaviek kladených európskou legislatívou, najmä smerníc, v procese 

transpozície do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov EÚ. Aktuálny 

zoznam Gold – platting testov a viac informácií je dostupných na: 

http://lepsiezakony.sk/gold-plating/ 

 

 Opatrenia – balíček opatrení pre PP: Centrum prispieva k zasielaniu podnetov k tzv. 

antibyrokratickým balíčkom. Zoznam toho, čo centrum v minulosti poskytlo je dostupný 

na: http://lepsiezakony.sk/opatrenia-balicek-opatreni-pre-pp/ 

  

http://lepsiezakony.sk/
http://lepsiezakony.sk/test-msp/
http://lepsiezakony.sk/test-msp/
http://lepsiezakony.sk/konzultacie/
http://www.lepsiezakony.sk/ppk-a-mpk-stanoviska/
http://www.lepsiezakony.sk/ppk-a-mpk-stanoviska/
http://lepsiezakony.sk/gold-plating/
http://lepsiezakony.sk/opatrenia-balicek-opatreni-pre-pp/
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2.2. Finančná podpora 

 

2.2.1. Mikropôžičkový program 

 

Mikropôžičkový program je určený pre malých a stredných podnikateľov, ktorí by inak mali 

problém dostať sa k úverom v bankových inštitúciách. Oprávnenými žiadateľmi sú:  

• fyzické alebo právnické osoby v postavení podnikateľa 

• spĺňajúce podmienku mikro podniku (zamestnáva menej ako 10 

osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou 

(bilančnou sumou) nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý 

podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom 

a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) 

nepresahujúcou 10 000 000 eur. 

• držiteľ živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného 

oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území SR. 

 

Minimálna výška úveru je 2500 EUR, maximálna výška úveru je 50 000 EUR. Výsledná 

úroková sadzba je medzi 0,61 % do 9,67 %. Účel úveru musí byť:  

• nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním, 

• rekonštrukcia, úprava a opravu prevádzkových priestorov a technológií, 

• nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru 

• úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických 

procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytujete a 

• iné investičné projekty schválené Vykonávateľom 

Doba splatnosti úveru sa pohybuje od 6 mesiacov do 4 rokov s možnosťou odkladu splátok 

istiny maximálne o 6 mesiacov. Pomoc a technickú podporu zabezpečujú Spolupracujúce 

inštitúcie: http://www.sbagency.sk/kontakty-0#.XqbMgEBuKIU 

Aktuálne je možné v súvislosti s krízou COVID 19 požiadať o zníženie splátok, viac info na: 

http://www.sbagency.sk/nici-vam-pandemia-podnikanie-poziadajte-o-odklad-

splatok#.XqbM1EBuKIU 

Viac informácií je dostupných na: https://www.npc.sk/sk/mikropozickovy-program/ 

2.2.2. Fondy rizikového kapitálu 

 

Národný holdingový fond, s.r.o. 

Karadžičova 2 

811 09 Bratislava 

+421 2 3810 2440 

nhfond@nhfond.sk 
www.nhfond.sk  

 

Podmienky poskytnutia investície sú špecifikované na stránke: http://www.nhfond.sk/fondy-

rizikoveho-kapitalu/narodny-holdingovy-fond/podmienky-poskytnutia-investicie/ 

 

 Prípustné odvetvia projektov: priemyselná výroba, výrobné služby, aktívny cestovný 

ruch, inovatívne podniky, obchodné služby. 

 Neprípustné odvetvia projektov: poľnohospodárska prvovýroba, farmárstvo, výroba 

zbraní, alkoholických nápojov, poskytovanie erotických služieb, prevádzka herní, 

http://www.sbagency.sk/kontakty-0#.XqbMgEBuKIU
http://www.sbagency.sk/nici-vam-pandemia-podnikanie-poziadajte-o-odklad-splatok#.XqbM1EBuKIU
http://www.sbagency.sk/nici-vam-pandemia-podnikanie-poziadajte-o-odklad-splatok#.XqbM1EBuKIU
https://www.npc.sk/sk/mikropozickovy-program/
http://www.nhfond.sk/
http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-kapitalu/narodny-holdingovy-fond/podmienky-poskytnutia-investicie/
http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-kapitalu/narodny-holdingovy-fond/podmienky-poskytnutia-investicie/
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pasívny cestovný ruch, projekty s negatívnym ekologickým dopadom. Podnik musí 

spĺňať definované charakteristiky MSP 

 

Slovenský rozvojový fond 

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 pri 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. 

SRF investuje formou vkladu do základného imania alebo kapitálových fondov spoločností. 

Stáva sa teda spoločníkom v spoločnostiach s ručením obmedzeným alebo akcionárom 

v akciových spoločnostiach. SRF investuje do jedného projektu maximálne 2,3 mil. Eur, 

pričom minimálna výška investície sa spravidla pohybuje na úrovni 0,5 mil. Eur. Investičné 

portfólio SRF je obmedzené a neinvestuje do: 

• nehnuteľností 

• startupov 

• špekulatívnych investičných aktivít ako sú napr. kúpa a predaj komodít, komoditné 

zmluvy a dojednania, burzové obchody (s výnimkou prípadov, ak predmetom takých 

obchodov sú akcie alebo dlhopisy) 

• derivátových obchodov 

• hazardného podnikania, resp. iných obchodov neinvestičného alebo špekulatívneho 

charakteru 

• obchodov so zbraňami, drogami, alebo iných nelegálnych aktivít 

Viac informácií na: http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-kapitalu/slovensky-rozvojovy-

fond/podmienky-poskytnutia/ 

Fond inovácií a technológií 

Fond inovácií a technológií ponúka partnerstvo (FIT) ponúka výrazné 

zlepšenie finančnej pozície projektu. Poslaním 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. Podpora sa 

v prevažnej miere zameriava na projekty, ktoré prichádzajú s novými riešeniami súčasných 

problémov, alebo ktoré sa snažia niečo zdokonaliť a sú sľubnou investičnou príležitosťou. 

Podpora zahŕňa napríklad štartovací kapitál, finančnú podporu už existujúcich projektov, 

mentoring, koučing a podobne.  

Viac informácií je dostupných na: http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-kapitalu/fond-

inovacii-a-technologii/podmienky-poskytnutia/  

http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-kapitalu/slovensky-rozvojovy-fond/podmienky-poskytnutia/
http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-kapitalu/slovensky-rozvojovy-fond/podmienky-poskytnutia/
http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-kapitalu/fond-inovacii-a-technologii/podmienky-poskytnutia/
http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-kapitalu/fond-inovacii-a-technologii/podmienky-poskytnutia/
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Eterus Capital 

Eterus Capital je partnerom pre financovanie podnikateľa vo fáze rastu. 

Cieľom Eterus Capital je nadobúdanie majoritných a minoritných obchodných podielov a 

poskytovanie príspevku do vlastného imania úspešných slovenských spoločností a projektov, 

ktoré poskytujú primeraný profil výnosnosti a rizika. 

Veľkosť investície sa pohybuje od 0,5 milióna až po 5 miliónov eur.  

 

Viac informácií je dostupných na: http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-

kapitalu/eterus/podmienky-poskytnutia/ a www.eterus.sk  

http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-kapitalu/eterus/podmienky-poskytnutia/
http://www.nhfond.sk/fondy-rizikoveho-kapitalu/eterus/podmienky-poskytnutia/
http://www.eterus.sk/
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3.  POMOC EURÓPSKEJ ÚNIE 
 

3.1. Informácie o fondoch EÚ 

 

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. 

 

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. 

 

Pre ďalšie informácie je tiež možné navštíviť internetové stránky riadiacich orgánov 

jednotlivých operačných programov alebo Integrovanú sieť informačno – poradenských centier 

(zoznam je zverejnený na webe partnerskej dohody). Prehľad pomoci  najmä pre malé a stredné 

podniky ponúka aj tento Sprievodca. 

 

3.2. Operačné programy (programové obdobie 2014 – 2020) 

 

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

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

 

SR čerpá eurofondy prostredníctvom týchto základných operačných programov: 

 Kvalita životného prostredia 

 Ľudské zdroje 

 Integrovaný regionálny operačný program 

 Integrovaná infraštruktúra (operačný program Výskum a inovácie bol v decembri 

2019 zlúčený s operačným programom Integrovaná infraštruktúra) 

 Program rozvoja vidieka 

 Rybné hospodárstvo 

 Technická pomoc 

 Efektívna verejná správa 

 

Za operačné programy zodpovedá riadiaci orgán, ktorým je vo väčšine prípadov ministerstvo, 

odborne zastrešujúce podporované aktivity. Riadiaci orgán môže časť svojich úloh delegovať 

na Sprostredkovateľský orgán. V sprievodcovi rozoberáme nasledovné Operačné programy, 

ktoré majú súvis s podporou MSP. 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

www.op-kzp.sk 

 

Hlavným cieľom operačného programu je ochrana životného prostredia, efektívne 

využívanie prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana a prispôsobenie sa klimatickej zmene, 

ako aj podpora nízkouhlíkového hospodárstva. Podpora je zameraná na všetky kľúčové oblasti 

životného prostredia. 

http://www.itms2014.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.op-kzp.sk/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036
http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=949
http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/
http://www.minv.sk/?opevs
http://www.op-kzp.sk/
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Výzvy dotýkajúce sa MSP: 

• Aktuálna výzva: OPKZP-PO4-SC411-2019-61 - 61. VÝZVA NA PREDKLADANIE 

ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – Výzva zameraná 

na zníženie produkcie emisií skleníkových plynov. Oprávnenými žiadateľmi sú 

obchodné spoločnosti bez ohľadu na veľkosť. Viac informácií na: 

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e411a481-d812-4c21-a4a7-287128f736e3 

• Plánovaná výzva: výzva na predkladanie žiadostí o NFP-výstavba zariadení 

využívaj.biomasu prostred.rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energ.zariadení s 

max.tepel.príkonom 20 MW na báze fosíl.palív,výstavba zariadení na výrobu a využitie 

OZE-schéma pomoci de minimis – plánované vyhlásenie výzvy pripadalo na Január 

2020, oprávnenými žiadateľmi sú FO a PO podnikatelia. Viac informácií na 

https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=df2b1308-c742-4553-8e10-

b8673627e4e3 

• Plánovaná výzva: výzva na predkladanie žiadostí o NFP - 

zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo 

chránených území prostredníctvom ich  revitalizácie, obnovy a 

budovania zelenej infraštruktúry - schéma štátnej pomoci – plánované 

vyhlásenie výzvy v auguste 2020, oprávnenými žiadateľmi sú 

podnikatelia. Viac informácií na: https://www.itms2014.sk/planovana-

vyzva?id=58252dc8-299e-4e27-8adc-dc23a01b15a0 

 

Viac informácií o jednotlivých výzvach: https://www.itms2014.sk/vyhladavac-

grantov?ff=c7J5gi0UlBhpJFDycfloIr-C0N_4DyLiAaMuM8o4M5PYVh7KpFklwg 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

www.ludskezdroje.gov.sk 

 

Stratégia Operačného programu Ľudské zdroje vychádza z Národného programu reforiem SR, 

ktorý definuje opatrenia na posilňovanie ekonomického rastu a zamestnanosti Slovenskej 

republiky. Tieto opatrenia prispievajú k naplneniu národných cieľov, ktoré sú v súlade 

so stratégiou Európa 2020. 

 

Aktuálne nie sú v rámci operačného programu vyhlásené ani pripravované výzvy, ktoré by mali 

súvis s podporou MSP. 

 

Integrovaný regionálny operačný program 

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036 

 

Z operačného programu je financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, prístup 

k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, zlepšenie napojenia regiónov na cestnú 

infraštruktúru, podporená oblasť sociálnej a zdravotnej infraštruktúry a podpora by mala byť 

zameraná aj na ochranu životného prostredia. 

 

Výzvy dotýkajúce sa MSP: 

Plánovaná výzva: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest 

v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia 

pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. Oprávnenými žiadateľmi by mali 

byť Malé a stredné podniky (MSP) v kultúrnom a kreatívnom sektore: 

• právnické osoby  

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e411a481-d812-4c21-a4a7-287128f736e3
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=df2b1308-c742-4553-8e10-b8673627e4e3
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=df2b1308-c742-4553-8e10-b8673627e4e3
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=58252dc8-299e-4e27-8adc-dc23a01b15a0
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=58252dc8-299e-4e27-8adc-dc23a01b15a0
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=c7J5gi0UlBhpJFDycfloIr-C0N_4DyLiAaMuM8o4M5PYVh7KpFklwg
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=c7J5gi0UlBhpJFDycfloIr-C0N_4DyLiAaMuM8o4M5PYVh7KpFklwg
http://www.ludskezdroje.gov.sk/
https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036
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• fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia  

• autori využívajúci výsledky ich duševnej tvorivej činnosti (spisovatelia, autori 

vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď.) 

• fyzické osoby - podnikatelia podľa osobitných právnych predpisov – tzv. „slobodné 

povolania“ (autorizovaný architekt, reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových 

predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia) 

Viac informácií na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=42cbace0-4049-46a3-

b7b4-c78347b8b55e 

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

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

 

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument 

Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, 

informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 

(Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora 

trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického 

rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov 

prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej 

spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a 

stredného podnikania. 

 

Plánované výzvy: 

• Podpora zapájania MSP do programov EÚ, termín vyhlásenia bol plánovaný na apríl 

2020, viac informácií na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=aee99b12-

64fb-417e-a866-6a18b332c8d9 

• Podpora zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ, termín 

predpokladaného vyhlásenia je apríl 2020, viac informácií na: 

https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=58a60bf1-ba43-44b4-b2fb-

b14b9554df91 

• Podpora startupov a sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz 

podnikateľského cyklu, predpokladaný termín vyhlásenia bol apríl 2020, viac 

informácií na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=a0f72ae7-90da-41cf-

8e24-451a8128acb8 a https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=5afce2e4-a09f-

4893-9642-8a59eb243ae0 

• Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania, termín predpokladaného vyhlásenia 

je august 2020, viac informácií na: https://www.itms2014.sk/planovana-

vyzva?id=6ce5251f-86e9-4154-8c49-c89cc3b66d58 

• Podpora tvorby alternatívnych obchodných platforiem, termín predpokladaného 

vyhlásenia je september 2020, viac informácií na: https://www.itms2014.sk/planovana-

vyzva?id=207e8333-2195-425f-b7d1-29e2e7af6136 

 

Všetky informácie o vyhlásených a pripravovaných výzvach v rámci operačného programu sú 

zverejnené na: https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=rNIpwRN-

OJm_zBZnOuejh0yo3s8s9Kkjw86KHncTr5qkD2TEh6F_xtE  

https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=42cbace0-4049-46a3-b7b4-c78347b8b55e
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=42cbace0-4049-46a3-b7b4-c78347b8b55e
https://www.opii.gov.sk/
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=aee99b12-64fb-417e-a866-6a18b332c8d9
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=aee99b12-64fb-417e-a866-6a18b332c8d9
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=58a60bf1-ba43-44b4-b2fb-b14b9554df91
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=58a60bf1-ba43-44b4-b2fb-b14b9554df91
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=a0f72ae7-90da-41cf-8e24-451a8128acb8
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=a0f72ae7-90da-41cf-8e24-451a8128acb8
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=5afce2e4-a09f-4893-9642-8a59eb243ae0
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=5afce2e4-a09f-4893-9642-8a59eb243ae0
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=6ce5251f-86e9-4154-8c49-c89cc3b66d58
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=6ce5251f-86e9-4154-8c49-c89cc3b66d58
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=207e8333-2195-425f-b7d1-29e2e7af6136
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=207e8333-2195-425f-b7d1-29e2e7af6136
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=rNIpwRN-OJm_zBZnOuejh0yo3s8s9Kkjw86KHncTr5qkD2TEh6F_xtE
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=rNIpwRN-OJm_zBZnOuejh0yo3s8s9Kkjw86KHncTr5qkD2TEh6F_xtE
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Program rozvoja vidieka 

https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/prv-sr-2014-

2020/47-43-935 

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV 2014 – 2020) sa 

zameriava na šesť hlavných oblastí, a to podpora prenosu znalostí a 

inovácií, zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti, 

inovačných technológií a udržateľného hospodárenia, podpora 

organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok zvierat a 

riadenia rizík, obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, podpora 

efektívnosti zdrojov a klímy a podpora sociálnej inklúzie, znižovania 

chudoby a hospodárskeho rozvoja.   

 

V rámci programu je vyhlásených a plánovaných množstvo výziev (vrátane výziev pre MSP), 

ktoré sú však lokálneho charakteru. Bližšie informácie poskytuje webstránka:  

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-

grantov?ff=nBnIq1BRudjOce8DHl7uiTnq0fjHr9bUkqUu4h9bJyEQOrb13yNz_glKNQ 

 

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020  

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=949 

 

Podpora v rámci  Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 sa vzťahuje 

na celé územie SR a je zameraná predovšetkým na nasledujúce oblasti: výstavba nových a 

modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok, odbahňovanie, diverzifikácia 

príjmov/tržieb z akvakultúry cez podporu doplnkových činností, zriaďovanie recirkulačných 

systémov, modernizácia existujúcich spracovateľských kapacít, získavanie nových trhov 

a uľahčenie uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh. 

 

Aktuálne vyhlásené výzvy s presahom na MSP sú: 

• OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 - Obnova existujúcich produkčných zariadení, výzva 

vyhlásená v októbri 2018, určená najmä pre podnikateľov v oblasti rybného 

hospodárstva, viac informácií na: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=b8c6be5b-1c04-

4f4e-98b5-1d5fe00d1b12 

• OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04 - Recirkulačné systémy, výzva vyhlásená ešte v roku 

2018, viac informácií na: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=024bcb13-5c4b-41be-

80bc-4ee06db63579 

• OPRH-NP-A1-2018-02 - Zber, správa a využívanie údajov, výzva vyhlásená v roku 

2018 do roku 2023, viac informácií na: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=6020d8b3-

ae29-4e52-b241-dbfe9140e08f 

 

Viac informácií o aktuálnych a pripravovaných výzvach v rámci operačného programu na:  

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov 

 

Operačný program Technická pomoc 

https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/ 

 

Globálnym cieľom OP je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a 

implementáciu fondov EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením 

kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF a ochrane 

finančných záujmov EÚ. 

https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/prv-sr-2014-2020/47-43-935
https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/prv-sr-2014-2020/47-43-935
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=nBnIq1BRudjOce8DHl7uiTnq0fjHr9bUkqUu4h9bJyEQOrb13yNz_glKNQ
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=nBnIq1BRudjOce8DHl7uiTnq0fjHr9bUkqUu4h9bJyEQOrb13yNz_glKNQ
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=949
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=b8c6be5b-1c04-4f4e-98b5-1d5fe00d1b12
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=b8c6be5b-1c04-4f4e-98b5-1d5fe00d1b12
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=024bcb13-5c4b-41be-80bc-4ee06db63579
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=024bcb13-5c4b-41be-80bc-4ee06db63579
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=6020d8b3-ae29-4e52-b241-dbfe9140e08f
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=6020d8b3-ae29-4e52-b241-dbfe9140e08f
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov
https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/
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Momentálne nie sú v rámci Operačného programu Technická pomoc 

vyhlásené ani pripravované výzvy dotýkajúce sa MSP. Viac informácií na: 

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=IvqZrAjRr8B-

SyL52jY8VV8xAuS7DbuP1VXiys6BNauXF80Zt6tt8A 

 

Operačný program Efektívna verejná správa 

http://www.reformuj.sk/ 

 

Ambíciou operačného programu je poskytovať občanom kvalitné verejné služby efektívnym 

spôsobom v každej fáze ich života či podnikania. Efektívna verejná správa má klientovi 

dodať  požadovanú službu v požadovanej kvalite, za nižšie poplatky a v kratšom čase. 

 

Bližšie informácie o OP je možné získať na www.reformuj.sk. OP sa týka  skôr neziskového 

sektora a verejnej správy, ale nepriamo aj MSP, napr. národný projekt „Zlepšovanie 

podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva 

hospodárstva SR“ , ktorého cieľom je optimalizovať regulačné prostredie v SR prostredníctvom 

aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu v jeho prípravnej aj implementačnej fáze. 

Aktivity projektu sa týkajú vzdelávania a zvyšovanie povedomia o procese posudzovania 

vplyvov, činnosti komisie pre posudzovanie vplyvov, tvorby strategických dokumentov, 

analýzy a hodnotenia procesov lepšej regulácie, dizajnu procesov a služieb s ohľadom na ich 

použitie v IT platforme lepšej regulácie, analýz podnikateľského prostredia v SR a vytvorenia 

analytického modelu pre lepšiu reguláciu. 

 

3.3. Programy v rámci európskej územnej spolupráce 

 

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 

 

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. Tieto 

programy v roku 2020 dobiehajú a čiastočne sa dotýkajú podpory MSP. Pre bližšie informácie 

je potrebné sledovať:  

• Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

• Interreg V- A Slovenská republika – Rakúsko 

• Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 

• Interreg V – A Poľsko – Slovenská republika.  

• Program spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020: 

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

• Interreg Dunajský národný program spolupráce 2014 – 2020: 

www.danube.vlada.gov.sk 

• Interreg Europe 2014 – 2020: www.interregeurope.eu 

• Interact III 2014 – 2020: www.interact-eu.net 

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=IvqZrAjRr8B-SyL52jY8VV8xAuS7DbuP1VXiys6BNauXF80Zt6tt8A
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=IvqZrAjRr8B-SyL52jY8VV8xAuS7DbuP1VXiys6BNauXF80Zt6tt8A
http://www.reformuj.sk/
http://www.reformuj.sk/
http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/
http://www.danube.vlada.gov.sk/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.interact-eu.net/


SBA   Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2020 

27 

 

 

Viac informácií je možné nájsť na: 

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

 

3.4. 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.  

 

Horizont 2020  

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

 

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

pričom kladie dôraz na podporu MSP. 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 s iniciatívami na podporu 

medzinárodnej spolupráce ako Enterprise Europe Network. 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.  

2. VEDÚCE POSTAVENIE PRIEMYSLU - Sú poskytované 

rozsiahle investície do kľúčových priemyselných technológií, 

podporuje sa potenciál rastu európskych podnikov poskytnutím 

primeraného financovania a pomáha inovatívnym MSP dostať sa do svetovej špičky. 

Financovanie sa zameriava na informačno – komunikačné technológie, výrobu, materiály, 

nanotechnológie, prístup k rizikovému financovaniu a inovácie v MSP 

3. SPOLOČENSKÉ VÝZVY- Tento cieľ slúži na riešenie hlavných obáv občanov v Európe 

(a mimo nej) ako sú napríklad témy zdravia, demografie, bezpečnosti a pod. 

 

Aktuálne výzvy k programu je možné nájsť TU.  

 

V prípade vyhľadávania jednotlivých výziev je možné použiť selekčné nástroje vzhľadom 

na MSP. Keďže sa program chýli ku koncu, ostáva už len niekoľko posledných výziev.  

Bližšie informácie o projekte sú v slovenskom jazyku dostupné na: 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_SK_KI0213413

SKN.pdf 

 

3.4.1. Európska rada pre inovácie 

 

Dôležitým nástrojom podpory MSP bude  aj v roku 2020 pilotná fáza Európskej rady pre 

inovácie – European Innovation Council (EIC), ktorá pod seba začlenila viaceré existujúce 

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

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_SK_KI0213413SKN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_SK_KI0213413SKN.pdf


SBA   Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2020 

28 

 

• „EIC Pathfinder“: financovanie radikálne nových technológií, ktoré vzídu 

z kolaboratívneho výskumu. Spadajú sem nástroje: 

• 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 od EIC Accelerator-a 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 2020 sú 

otvorené nasledovné výzvy na podávanie projektových návrhov: 

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

projektu: Coordination and Support Action Lump sum, uzávierka podávania 

návrhov: 14. október 2020 

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

EIC-07-2020), typ projektu: Research and Innovation action, uzávierka podávania 

návrhov: 23. jún 2020 

• Environmental Intelligence (kód výzvy FETPROACT-EIC-08-2020), typ 

projektu: Research and Innovation action, uzávierka podávania návrhov: 23. jún 

2020 

• „EIC Accelerator“: iniciatíva, ktorá pod seba začlenila  nástroj SME Instrument, ktorej 

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

potenciálom rastu schopné samostatne prežiť v trhovom prostredí.  

 

Medzi ďalšie nástroje podpory patria:  

• Fast Track to Innovation (FTI): financuje projekty blízko trhu, 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. Viac informácií na: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm 

• 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. Viac informácií na: 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding#prizes 

 

Viac informácií na: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding 

 

Význam nástrojov Európskej rady pre inovácie zameraných na malé 

a stredné podniky 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 

• Spoločné výskumné projekty podľa priorít  

• MSCA/RISE: Stáže výskumných pracovníkov 
 

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

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

 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding#prizes
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding
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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. Aktuálne v Slovenskej republike 

poskytuje zo zdrojov InnovFin zvýhodnené pôžičky pre inovatívne MSP  ČSOB, a.s., 

UniCredit Leasing Slovakia a.s., Tatra Banka a.s. a  Európska investičná banka. Kapitálovú 

investíciu ponúkajú nasledovné fondy rizikového kapitálu: Credo Stage III SCSp, Digital East 

Fund II, ENERN Tech III podfond a European Angels Fund. 

 

COSME 2014-2020 

 

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 

• 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 

 

Aktuálne výzvy a viac informácií je dostupných na stránke:  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals 

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

 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals
https://innonews.blog/cosme-europsky-program-pre-msp/
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4. ŠTÁTNA POMOC – programy a iniciatívy ústredných orgánov štátnej 

správy 
 

4.1. Ministerstvo hospodárstva SR 
Mlynské nivy 44/a  

827 15 Bratislava 212 

+421 2 48 54 11 11 

 info@economy.gov.sk 

 www.mhsr.sk 

  

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 

 

Ostatné dotácie 

 

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 

(všetky sú uvedené v § 2 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR). 

Podpory MSP sa dotýkajú najmä:  

 podpora rozvoja malého a stredného podnikania – napríklad poskytovanie finančných 

príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií (poskytuje SBA), viď: 

https://portal.mhsr.sk/dotacie/poskytovanie-financnych-prispevkov-prevadzku-

inkubatorov/ 

 podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb 

 podpora výskumu, vývoja a inovácií, napríklad poskytovanie nenávratných príspevkov 

na vzdelávanie MSP, viac informácií tu: https://portal.mhsr.sk/dotacie/poskytovanie-

nenavratnych-financnych-prispevkov-vzdelavanie-msp/ 

Viac informácií o všetkých dotáciách na: https://portal.mhsr.sk/dotacie/ 

 

Investičná pomoc na rozvoj regiónov  

 

Regionálna investičná pomoc je jednou z foriem štátnej pomoci pre podnikateľov. Jej 

hlavným cieľom je podpora investícií, ktoré zvyšujú pridanú hodnotu využívaním technológií 

inteligentného priemyslu a rozvojom výskumu a vývoja v SR. Rovnakou prioritou je tvorba 

pracovných miest v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska. 

 

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.  

mailto:info@economy.gov.sk
http://www.mhsr.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
https://portal.mhsr.sk/dotacie/poskytovanie-financnych-prispevkov-prevadzku-inkubatorov/
https://portal.mhsr.sk/dotacie/poskytovanie-financnych-prispevkov-prevadzku-inkubatorov/
https://portal.mhsr.sk/dotacie/poskytovanie-nenavratnych-financnych-prispevkov-vzdelavanie-msp/
https://portal.mhsr.sk/dotacie/poskytovanie-nenavratnych-financnych-prispevkov-vzdelavanie-msp/
https://portal.mhsr.sk/dotacie/
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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  

2. Technologické centrum  

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 investičnú pomoc uchádzať. 

Zameranie počiatočnej investície 

Podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci sa rozumie investičným zámerom projekt 

počiatočnej investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku 

zameraný na: 

a, zriadenie novej prevádzkarne, 

b, rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne, 

c, diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo služby, ktoré dosiaľ 

v prevádzkarni neboli vyrábané alebo poskytované, 

d, zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.  

 

Oprávnené náklady 

Žiadateľ sa môže rozhodnúť medzi oprávnenými nákladmi vo forme: 

 Investičné náklady (napríklad na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, či 

dlhodobého nehmotného majetku) 

 Mzdové náklady, ktoré zahŕňajú výšku miezd pred zdanením zamestnancov prijatých 

na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom a to vrátane 

zdravotného a sociálneho poistenia. Príspevky poskytuje MPSVaR.  

Kombinácia oprávnených investičných a mzdových nákladov nemôže presiahnuť hodnotu 

investičných, alebo mzdových nákladov, podľa toho, ktorá je vyššia. 

 

Formy investičnej pomoci 

Investičná pomoc môže byť poskytnutá vo forme:  

1. Dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok  

2. Úľavy na dani z príjmu  

3. Príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta  

http://www.upsvr.gov.sk/statistiky
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4. Prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu 

ako je hodnota majetku alebo hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom.  

 

1. Priemyselná výroba 

Investičné zámery podporené v priemyselnej oblasti majú za cieľ 

prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR podporou 

investícií s vyššou pridanou hodnotou do inovatívnych technológií 

realizovaných v prioritných oblastiach a/alebo prispievať 

k znižovaniu regionálnych rozdielov. 

 

Investičné zámery 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 doleuvedenej 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. 

Viac informácií na: 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 

 

Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách  

 

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.  

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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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.  

Viac informácií na: https://www.mhsr.sk/uploads/files/n5m7duxS.pdf    a 

https://www.smartcity.gov.sk/index.html 

 

Medzinárodná spolupráca v priemyselnom výskume a vývoji 

 

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).  

Viac informácií na: https://www.mhsr.sk/uploads/files/qOoWKPMa.pdf 

 

Inovačné vouchery 

 

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, potravinárstva, sociálnych inovácií, stavebníctva, chémie, 

agrochémie, či elektrotechniky a informačno-komunikačných technológií. 

 

Výzva pre rok 2020 bola uzatvorená 3. apríla, momentálne prebieha proces formálneho 

a odborného hodnotenia. Záujemcovia môžu požiadať o voucher v maximálnej hodnote 10 000 

eur, kofinancovanie nie je nevyhnutné. Plánovaná výška finančných prostriedkov v rámci 

štátneho rozpočtu, ktoré by sa mali prerozdeliť je 300 000 eur. 

Viac informácií na: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/aoaqR8hp.pdf a 

http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2016/08/DM-172014-dodatok-c21.pdf 

 

Inovačný fond  
Mierová 19  

827 15 Bratislava 212 

+421 2 48 54 15 37, 0907 607 255 

janatova@mhsr.sk 

www.inovacnyfond.sk 

 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/n5m7duxS.pdf
https://www.smartcity.gov.sk/index.html
https://www.mhsr.sk/uploads/files/qOoWKPMa.pdf
http://www.economy.gov.sk/uploads/files/aoaqR8hp.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2016/08/DM-172014-dodatok-c21.pdf
mailto:janatova@mhsr.sk
http://www.inovacnyfond.sk/
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Inovačný fond, ako neinvestičný fond je samostatnou neziskovou, neštátnou právnickou osobou 

s pôsobnosťou na území SR, ktorý zriadilo MH SR. 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 prístupu 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. 

O výzvach na rok 2020 sa zatiaľ nerozhodlo, pre bližšie informácie je nevyhnutné sledovať 

web: https://www.mhsr.sk/informacia-o-inovacnom-fonde 

 

4.1.1. SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

Trnavská cesta 100 

821 01 Bratislava 

+421 2 58 260 100, 101 

sario@sario.sk 

www.sario.sk 

 

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. Agentúra je 

príspevkovou organizáciou MH SR financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu. Zároveň okrem 

iných projektov realizuje národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“ 2017-2023, 

ktorého cieľom je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie 

podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a 

poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce. 

O podporu najmä nefinančného charakteru 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. 

 

Viac informácií na: https://www.sario.sk/sk/np 

 

Veľtrhy a výstavy 

 

Aktuálnu ponuku veľtrhov a výstav organizovaných v rámci Národného programu je možné 

nájsť na: https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/veltrhy-vystavy-v-zahranici 

 

Podnikateľské misie 

 

Podnikateľské misie predstavujú príležitosť pre slovenských podnikateľov 

nadviazať osobný kontakt a rozvinúť spoluprácu s podnikateľmi zo 

zahraničia. Za celé obdobie implementácie národného projektu „Podpora 

internacionalizácie MSP“ sa plánuje zrealizovať približne 70 podnikateľských 

misií, pričom 40 sa bude konať v zahraničí a 30 na Slovensku.  

Aktuálny zoznam podnikateľských misií na rok 2020 je dostupný na: 

https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/podnikatelske-misie/harmonogram-podnikatelskych-

misii-2020  

https://www.mhsr.sk/informacia-o-inovacnom-fonde
mailto:sario@sario.sk
http://www.sario.sk/
https://www.sario.sk/sk/np
https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/veltrhy-vystavy-v-zahranici
https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/podnikatelske-misie/harmonogram-podnikatelskych-misii-2020
https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/podnikatelske-misie/harmonogram-podnikatelskych-misii-2020
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Sourcingové a kooperačné podujatia 

 

Sourcingové podujatia sú zamerané na zapojenie slovenských MSP do subdodávateľských 

sietí zahraničných spoločností. Viac informácií je dostupných na: 

https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/sourcingove-kooperacne-podujatia 

Aktuálne pripravované je napríklad podujatie Central Europe Business Day 2020, viac 

informácií na. https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/central-europe-business-day-2020 

 

Predvýjazdové poradenské stretnutia 

 

Agentúra SARIO organizuje predvýjazdové poradenské stretnutia pre tých účastníkov, 

ktorí sa zúčastňujú veľtrhov, podnikateľských misií v zahraničí a sourcingových podujatí 

v zahraničí. Cieľom bude poskytnúť účastníkom poradenstvo, ktoré bude obsahovať základnú 

informáciu o teritóriu, pokyny k podujatiu, relevantné kontakty na partnerov v teritóriu, 

poradenstvo k financovaniu a poisteniu exportovaného tovaru alebo služby s daným teritóriom, 

poradenstvo k prevereniu bonity obchodného partnera v teritóriu a pod.  

 

Viac informácií na: https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/predvyjazdove-poradenske-

stretnutia 

 

Exportná akadémia 

 

Exportná akadémia v rámci  národného projektu 'Podpora internacionalizácie 

MSP' zabezpečuje školiace, poradenské, tréningové aktivity a sprostredkovanie zručností 

v oblasti zahraničného obchodu realizáciou proexportne zameraných seminárov. Semináre 

v rámci Exportnej akadémie budú organizované v regiónoch Slovenska a takisto v centrále 

SARIO v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 

Viac informácií na: https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/exportna-akademia 

 

Rozvoj dodávateľských reťazcov 

 

Aktivita Rozvoj dodávateľských reťazcov realizovaná v rámci SARIO je zameraná 

na budovanie systematického prístupu k dodávateľským reťazcom a k zvýšeniu miery 

zapájania malých a stredných podnikov (MSP) etablovaných na území SR do dodávateľských 

sietí, o.i. i prostredníctvom zvyšovania ich kompetencií 

Viac informácií na: https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/rozvoj-dodavatelskych-retazcov 

 

Podpora pre investorov zo strany SARIO 

 

Aktuálne projekty a podujatia je možné nájsť na stránke: https://www.sario.sk/sk/projekty-

podujatia. Do značnej miery sú však podujatia v roku 2020 ovplyvnené pandémiou COVID -

19.  

Okrem toho podporuje SARIO:  

• Priemyselné parky Slovenska – pomáha pri etablovaní 

zahraničných investorov v SR. Viac info na: 

www.priemyselneparkyslovenska.sk/. 

• Investovanie na Slovensku – podporuje aktivity pre budovanie, 

rozvoj a popularizáciu slovenského výskumno – vývojového 

prostredia, prináša zahraničné investície do výskumu a vývoja 

https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/sourcingove-kooperacne-podujatia
https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/central-europe-business-day-2020
https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/predvyjazdove-poradenske-stretnutia
https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/predvyjazdove-poradenske-stretnutia
https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/exportna-akademia
https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/rozvoj-dodavatelskych-retazcov
https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia
https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia
http://www.priemyselneparkyslovenska.sk/
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a vytvára vzťahy s domácimi a etablovanými zahraničnými firmami s potenciálom. 

Viac informácií na: http://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku 

• Prevádzkuje portál pre záujemcov o export, kde prináša komplexné informácie 

o podpore exportu https://export.slovensko.sk/ 

• Podporuje účasť slovenských podnikov na výstavách a veľtrhoch, viac informácií na: 

https://www.sario.sk/sk/exportujte-do-zahranicia/veltrhy-vystavy a 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. 

 

4.1.2. SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra  

Bajkalská 27 

827 99 Bratislava  

+421 2 58248 111 

office@siea.gov.sk  

www.siea.sk 

 

Bezplatné poradenstvo pre podnikateľov 

 

Ide najmä o rady a odporúčania súvisiace s energeticky efektívnymi opatreniami a využívaním 

obnoviteľných zdrojov energie.  

Viac informácií je dostupných na: https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/bezplatne-

poradenstvo-pre-podnikatelov/ alebo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.  

 

Vzdelávanie a skúšky 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pre Ministerstvo 

hospodárstva SR organizačne zabezpečuje skúšky odbornej 

spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike a v energetike so 

zameraním na elektrinu a plyn. Zároveň vykonáva skúšky odbornej 

spôsobilosti  v oblasti: 

• kontroly vykurovacích systémov 

• kontroly klimatizačných systémov 

• činnosti energetických audítorov 

• poskytovania energetickej služby 

 

Podmienky, rozsahy a termíny skúšok vyplývajú z príslušnej legislatívy. Viac informácií je 

dostupných na: https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/ 

 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 

 

Národný 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 

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.sario.sk/sk/podpora-msp/veltrhy-vystavy-v-zahranici
mailto:office@siea.gov.sk
http://www.siea.sk/
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/bezplatne-poradenstvo-pre-podnikatelov/
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/bezplatne-poradenstvo-pre-podnikatelov/
https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/
http://www.inovujme.sk/sk/index.php
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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. 

Konkrétna podpora má formu:  

• Poradenstva pre podniky, ktoré zahŕňa základné rozšírené a individuálne poradenstvo 

Regionálne konzultačné centrá predstavujú priestor, kde záujemca môže získať 

komplexné inovačné poradenstvo. Obsah konzultácií bude zameraný na poskytnutie:  

• informácií o formách podpory podnikateľov v rámci národného projektu, 

• spôsob podania žiadosti o podporu formou poradenstva, o náležitostiach a jej 

obsahu, 

• po vyhodnotení žiadosti odbornými hodnotiteľmi bude poskytnutá spätná väzba 

žiadateľovi. 

• Rozšírené poradenstvo - pre zaradenie žiadateľa do rozšíreného poradenstva 

bude prebiehať validácia inovačných zámerov. Validácia inovačného 

nápadu/zámeru je kľúčový krok pre definovanie individuálneho poradenstva. 

Následne sa definuje najvhodnejší typ konzultanta a stanoví forma a dĺžka 

inovačného poradenstva.  

• Poradenstvo samotné prebieha najmä formou mentoringu skúsených externých 

konzultantov s cieľom dosiahnuť̌ funkčnosť nápadu a prípadne aj prenos do 

formy produktu, inovovaného procesu alebo biznis modelu.  

• Podujatia - pre zvýšenie inovačného povedomia vo všetkých regiónoch a budú 

diskusné fóra, semináre, konferencie a workshopy pre rôzne cieľové skupiny. 

Účastníkmi môžu byť podniky a podnikatelia, predstavitelia akademickej obce, 

zástupcovia štátnej a verejnej správy, študenti aj tretí sektor. Zameranie aktivít bude 

smerovať do sektorovej špecializácie a do oblastí 

• inovácie produktov, technológií, služieb, procesov, 

• identifikovanie príležitostí, 

• možnosti inovačného rozvoja, 

• inovačný manažment, 

• rozvoj klastrov, 

• inovačné podnikanie, 

• prezentácia úspešných príkladov. 

 

Viac informácií o NP a podpore pre podniky na: https://www.inovujme.sk/sk/podniky/ 

 

Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku - Kreatívne vouchere 

 

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých 

a stredných podnikov tvorbou nových inovatívnych riešení fungovania podnikateľských 

subjektov, pôsobiacich v kreatívnom priemysle a stimulovanie inovačného procesu, 

prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu, za účelom 

zlepšenia ich inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti. 

Oblasť KP je vymedzená nasledovnými odvetviami 

• reklama a marketing 

• architektúra 

• IKT - programovanie 

• dizajn 

https://www.inovujme.sk/sk/podniky/
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V rámci projektu budú na celom území Slovenskej republiky realizované aktivity zamerané 

na podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP a aktivity zamerané 

na stimuláciu inovačného procesu s využitím výstupov KP, kde kľúčovou aktivitou bude 

poskytovanie kreatívnych voucherov. 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. 

 

Aktuálne výzvy je možné nájsť na: https://www.vytvor.me/kreativny-voucher 

Viac informácií na: https://www.siea.sk/podpora-kreativneho-priemyslu/ 

 

4.1.3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Námestie slobody č. 6 

810 05 Bratislava 

421 2 5949 4111 

info@mindop.sk 

https://www.mindop.sk/ 

 

Poskytovanie dotácie pre organizácie 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 

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.  

 

Viac informácií na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/poskytovanie-

dotacii 

 

4.1.4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12      

812 66 Bratislava 1      

+421 2 59 26 61 11      

press@land.gov.sk     

www.mpsr.sk        

https://www.vytvor.me/kreativny-voucher
https://www.siea.sk/podpora-kreativneho-priemyslu/
mailto:info@mindop.sk
https://www.mindop.sk/
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/poskytovanie-dotacii
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/poskytovanie-dotacii
mailto:press@land.gov.sk
http://www.mpsr.sk/
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Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva 

 

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 

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  

• činnosti v hospodárskom chove rýb 

 

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 

 

„Značka kvality 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.   

 

V prípade snahy o udelenie je viac informácií dostupných na: 

http://www.znackakvality.sk/index.php?pl=2  

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=349&id=9104
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161
http://www.znackakvality.sk/index.php?pl=2
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Národná sieť rozvoja vidieka 

Akademická ul. 4 

949 01 Nitra 1 

+421 37 733 64 02,  0918 564 654 

arvi@arvi.sk 

www.nsrv.sk 

 

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.  

 

4.1.5. Poľnohospodárska a platobná agentúra 

Hraničná  12 

815 26 Bratislava  

+421 2 52 73 38 00 

info@apa.sk 

www.apa.sk 

 

Aktuálne výzvy sú zverejnené na: https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy 

 

Priame 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 

 

Viac informácií na: http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory  

mailto:arvi@arvi.sk
http://www.nsrv.sk/
mailto:info@apa.sk
http://www.apa.sk/
https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy
http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory
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Projektové podpory 

 

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/ 

 

Organizácia trhu 

 

Jednotlivé podpory v rámci Organizácie trhu zahŕňajú:  

 

 Licencie - oprávňujú a zaväzujú držiteľa licencie, aby v rámci lehoty jej platnosti 

vyviezol alebo doviezol uvedené množstvo označenej komodity do resp. z tretej krajiny. 

 Zábezpeky - Súčasne so žiadosťou o licenciu je potrebné zložiť zábezpeku a to len 

vtedy, ak jej celková výška presahuje 100 EUR. 

Viac informácií na: https://www.apa.sk/organizacia-trhu 

 

4.2. Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 1 

+421 2 59 56 11 11 

info@enviro.gov.sk 

www.minzp.sk 

 

4.2.1. Slovenská agentúra pre životné prostredie 

 

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. 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. Od vstupu 

Slovenskej republiky do Európskej únie, majú žiadatelia možnosť získať aj európsku 

environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ“ (predtým „Európsky kvet“).  

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/
https://www.apa.sk/organizacia-trhu
mailto:info@enviro.gov.sk
http://www.minzp.sk/
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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Viac informácií na: https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-

manazerstvo/environmentalne-oznacovanie-produktov/environmentalne-oznacovanie-

produktov.html 

 

Environmentálne manažérstvo a audit 

 

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.  Organizácie, ktoré sa chcú 

zaregistrovať v EMAS, musia zaviesť systém manažérstva environmentu. 

Organizácia získa právo používať logo, 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 https://www.enviroportal.sk/environmentalne-

manazerstvo   a www.emas.sk. 

 

4.2.2. Environmentálny fond  

Martinská 49  

821 05 Bratislava   

+421 02 212 909 05 

podatelna@envirofond.sk 

www.envirofond.sk 

 

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): 

• formou dotácie právnickej osobe, ktorá podniká alebo fyzickej osobe podnikateľovi 

(ďalej len podnikateľ) na výskum, vývoj, podporu environmentálnej výchovy, 

modernizáciu ekologických zariadení, podporu nízko-uhlíkovej dopravy a pod. Bližšie 

informácie o dotáciách sú dostupné na: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 

• formou úveru podnikateľovi na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov 

štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. 

Bližšie informácie o úveroch sú dostupné na: 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/uvery 

• inou formou, napríklad kompenzácie pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v 

prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím 

nákladov spojených s nákupom emisných kvót skleníkových plynov do cien elektrickej 

energie, viac info na: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/kompenzacie) alebo 

dotácie na konkrétny projekt: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie-na-projekt)  

 

Aktuálne informácie environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/sk/ 

 

4.2.3. Štátna ochrana prírody SR 

Tajovského 28B 

974 01 Banská Bystrica  

+421 48 472 20 26, 048 472 20 27 

sekretariat@sopsr.sk 

www.sopsr.sk  

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/environmentalne-oznacovanie-produktov/environmentalne-oznacovanie-produktov.html
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/environmentalne-oznacovanie-produktov/environmentalne-oznacovanie-produktov.html
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/environmentalne-oznacovanie-produktov/environmentalne-oznacovanie-produktov.html
https://www.enviroportal.sk/environmentalne-manazerstvo
https://www.enviroportal.sk/environmentalne-manazerstvo
http://www.emas.sk/
mailto:podatelna@envirofond.sk
http://www.envirofond.sk/
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/uvery
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/kompenzacie
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie-na-projekt
http://www.envirofond.sk/sk/prehlady
mailto:sekretariat@sopsr.sk
http://www.sopsr.sk/
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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. 

 

4.3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Stromová 1  

813 30 Bratislava 1 

+421 2 59 37 41 11 

info@minedu.sk 

www.minedu.sk 

 

Stimuly pre vedu a výskum 

 

Zmyslom poskytnutia stimulov je podpora rozvoja výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť 

v podnikateľskom sektore s možnosťou úzkeho previazania na akademický sektor kvalitatívne 

zvýšenie špičkovosti a excelentnosti výskumu a vývoja, ktoré sú vnímané ako podpora a rozvoj 

najkvalitnejších výstupov systematickej kreatívnej práce s cieľom zvýšiť vedomosti a vytvoriť 

nové aplikácie. V minulosti boli poskytnuté stimuly v nasledovných oblastiach: 

• biomedicína a inteligentné technológie 

• biotechnológie, pôdohospodárstvo a životné prostredie 

• Industry 4.0. 

• dopravné systémy 

• dátové hospodárstvo a bezpečnosť IKT 

Portál STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ je dostupný na: https://stimuly.vedatechnika.sk. 

Na portáli je vhodné sa zaregistrovať a požiadať o podporu. 

 

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. Dotácie na vedecko technické služby v roku 2020 sú 

podmienené  možnosťami rozpočtu MŠVVaŠ SR a v prípade priaznivých podmienok nie je 

vylúčená možnosť uplatnenia tejto schémy v roku 2020, avšak v súčasnosti je schéma 

neaktívna.  

 

Dotácie na podporu duálneho vzdelávania 

 

Do 31. marca 2020 mohli  zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať 

o poskytnutie príspevku na duálne vzdelávanie. Jeho poskytovateľom je Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a žiadosti bude administrovať Štátny inštitút odborného 

vzdelávania, priamo riadená organizácia rezortu. Príspevok na zabezpečenie praktického 

vyučovania v systéme duálneho vzdelávania sa poskytuje na základe zákona č.61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov. 

Viac informácií na: https://www.minedu.sk/zamestnavatelia-mozu-ziadat-o-prispevok-na-

dualne-vzdelavanie/  

mailto:info@minedu.sk
http://www.minedu.sk/
https://stimuly.vedatechnika.sk/
https://www.minedu.sk/zamestnavatelia-mozu-ziadat-o-prispevok-na-dualne-vzdelavanie/
https://www.minedu.sk/zamestnavatelia-mozu-ziadat-o-prispevok-na-dualne-vzdelavanie/
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Celoživotné vzdelávanie 

 

Podnikatelia, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo 

súvisiace so vzdelávaním môžu poskytovať ďalšie odborné vzdelávanie 

v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, 

obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon 

odbornej činnosti a sú teda odborne zamerané.  

Predmetom akreditácie sú také vzdelávacie programy, ktoré vedú 

k čiastočnej kvalifikácii alebo k úplnej kvalifikácii, ktorou sa účastník ďalšieho vzdelávania 

pripravuje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na vykonávanie jednej alebo viacerých 

pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré získal kvalifikáciu prostredníctvom 

školského vzdelávania; to platí aj pre tých účastníkov ďalšieho vzdelávania, ktorí nie sú 

kvalifikovaní pre žiadne povolanie. 

Proces akreditácie vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania a aj proces overovania 

odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Informácie sú zverejnené na: http://isdv.iedu.sk/ 

 

4.3.1. Medzinárodné projekty 

 

Eurostars 2 

 

Program 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). 

Viac informácií na: 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.  

Viac informácií na: https://www.ecsel.eu/ 

 

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.  

Viac informácií na: www.vedatechnika.sk a www.minedu.sk., http://www.eurekanetwork.org/ 

 

http://isdv.iedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.vedatechnika.sk/
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.ecsel.eu/
http://www.vedatechnika.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.eurekanetwork.org/
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ESA 

 

V roku 2015 SR podpísala Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte (European Cooperating 

State ECS), čím sa dostala do 2. etapy spolupráce s ESA. 3. etapou spolupráce 

je vstup SR do ESA ako plnoprávneho člena najskôr po roku 2020. Zámerom je podpora 

budovania slovenskej vesmírnej infraštruktúry formou PECS (Plán pre európske 

spolupracujúce štáty) projektov na podporu vesmírnych aktivít v SR. Ide o špecifické odvetvie, 

pri ktorom však technologické firmy z SR môžu získať určitý druh podpory.  

Viac informácií je dostupných na: https://www.vedatechnika.sk/SK/esa-a-kozmicke-

aktivity/Stranky/default.aspx 

 

4.3.2. Centrum vedecko – technických informácií SR 

Lamačská cesta 8/A  

811 04 Bratislava  

Odbor správy a prevádzky portálu VaV 

Technická podpora: 02/69253135, 0918 976 304 

http://www.cvtisr.sk/  

stimuly.vedatechnika.sk  

 

PATLIB 

 

Stredisko patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií 

SR (CVTI SR)  je súčasťou siete európskych PATLIB (PATent LIBraries) centier. Úlohou 

Strediska patentových informácií PATLIB je poskytovať verejnosti patentové informačné 

služby a informácie z oblasti priemyselného vlastníctva. 

Viac informácií na: https://patlib.cvtisr.sk/ 

 

Centrum transferu technológií 

 

Viac informácií na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/centrum-

transferu-technologii-pri-cvti-sr/uvod.html?page_id=508 a https://nptt.cvtisr.sk/ 

 

FabLab 

 

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. 

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 

• Princípy digitálnej výroby, od návrhu po jej zhmotnenie 

• Kurzy 2D vektorového kreslenia a 3D modelovania 

• Kurzy práce s 3D tlačiarňou, CNC frézou, vinylovým a laserovým vyrezávačom, 

arduinom, Micro:bit-om, elektronickým vyšívacím strojom 

https://www.vedatechnika.sk/SK/esa-a-kozmicke-aktivity/Stranky/default.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/esa-a-kozmicke-aktivity/Stranky/default.aspx
http://www.cvtisr.sk/
https://stimuly.vedatechnika.sk/
https://patlib.cvtisr.sk/
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/centrum-transferu-technologii-pri-cvti-sr/uvod.html?page_id=508
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/centrum-transferu-technologii-pri-cvti-sr/uvod.html?page_id=508
https://nptt.cvtisr.sk/


SBA   Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2020 

46 

 

• Kurzy tvorivosti, vynaliezania a systémového myslenia TRIZ pre rôzne vekové skupiny 

• Odborné krúžky  a Robotika pre mladých týždenne 

• Odborné semináre raz mesačne v spolupráci s komunitami Robotika.sk 

http://www.robotika.sk/seminar-archiv.php 

• Predmety zamerané na Digitálne Technológie Výroby realizované v spolupráci 

s príslušnými katedrami FMFI UK, FIIT STU a FEI STU 

https://www.fablab.sk/podujatia/dtv/ 

• Výuka 3D modelovania a 3D tlače na letnom tábore http://itakademia.sk/lstm/ 

• Denne tábory počas letných prázdnin https://dtdt.fablab.sk/w/index.php/DT%5E2 

 

Viac informácií na: https://www.fablab.sk/ 

 

4.3.3. Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) 

Mýtna 23  

839 04 Bratislava   

+421 2 57 20 45 01  

agentura@apvv.sk 

www.apvv.sk 

 

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

 

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 je do 31. decembra 2020. Jednotlivé 

výzvy sú priebežne vypisované počas roka. 

Viac informácií na: https://www.apvv.sk/statna-pomoc/schema-sa.49175.html 

 

4.3.4. Výskumná agentúra 

 

Výskumná agentúra zabezpečuje proces implementácie pomoci z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov EÚ a je sprostredkovateľským orgánom OP Výskum a inovácie 

(od decembra 2019 zlúčený s OP Integrovaná infraštruktúra). V najbližších týždňoch budú 

vyhlásené dve výzvy na dopytovo-orientované projekty priamo naviazané na problematiku 

COVID-19, do ktorých sa budú môcť zapojiť aj MSP. Viac informácií na:  

https://www.opvai.sk/media/101727/ihv_opii-msvvas_sr_2020-v1_2020-06-03.pdf a 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty 

 

Výskumná agentúra je tiež správcom programu z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru 

a Nórska, pod názvom „Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov“. 

Hlavným cieľom programu je zvýšenie tvorby hodnôt a udržateľného rastu v slovenskom 

podnikateľskom sektore, predovšetkým MSP. Špecificky je tento program zameraný na 

projekty v oblasti zelených inovácií v priemysle, vo verejnoprospešných technológiách a 

pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní a taktiež v oblasti vzdelávania, 

http://www.robotika.sk/seminar-archiv.php
https://www.fablab.sk/podujatia/dtv/
http://itakademia.sk/lstm/
https://dtdt.fablab.sk/w/index.php/DT%5E2
https://www.fablab.sk/
mailto:agentura@apvv.sk
http://www.apvv.sk/
https://www.apvv.sk/statna-pomoc/schema-sa.49175.html
https://www.opvai.sk/media/101727/ihv_opii-msvvas_sr_2020-v1_2020-06-03.pdf
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty
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štipendií, učňovského vzdelávania a podnikania mladých. V marci 2020 bola v tomto programe 

vyhlásená prvá výzva na cestovné granty. Výzva je určená na vyhľadávanie a rozvoj 

projektových partnerstiev a posilnenie vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a 

prispievateľskými štátmi a bude otvorená do konca roka 2020, respektíve do vyčerpania 

disponibilnej alokácie.  
 
Začiatkom júna 2020 je plánované vyhlásenie výzvy v rámci tzv. schémy malých grantov, ktorá 

bude zameraná na rozvoj start-upov v dvoch hlavných oblastiach podpory programu: Zelené 

inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri 

samostatnom bývaní. Začínajúce podniky sa môžu uchádzať napr. o investície do technológií, 

strojov, vybavenia, zariadení a rozvoja firmy. Koncom júna a v druhej polovici roka 2020 

plánuje správca programu vyhlásiť dve výzvy, prostredníctvom ktorých budú podporené MSP 

a veľké podniky vo vývoji, aplikácii a komercionalizácii zelených inovácií v priemysle 

a verejnoprospešných technológií a pomoci starším a chorým osobám. Tieto dve výzvy sa budú 

líšiť iba zdrojom financovania: výzva BIN 01 s alokáciou 11 578 235 eur bude financovaná 

z Nórskych grantov a výzva BIN 02 s alokáciou 5 415 883 eur, z Grantov EHP.  

 

V rámci komponentu „Vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie 

a podnikanie mladých“ je na jeseň 2020 plánované vyhlásenie ďalších 

dvoch výziev v rámci tzv. schémy malých grantov, ktoré budú rovnako 

zohľadňovať spomínané dve hlavné oblasti podpory. Výzva BIN 

SGS02 s alokáciou 2 470 588 eur podporí projekty inštitucionálnej 

spolupráce. Výzva BIN SGS03 s alokáciou 1 058 824 eur podporí 

projekty medzinárodnej mobility medzi Slovenskom a prispievateľskými 

štátmi. Súčasne bude vyhlásená Výzva na cestovné granty (BIN BF02) určená na nadväzovanie 

partnerstiev a prípravu projektovej žiadosti s partnermi z prispievateľských krajín v rámci 

vzdelávacieho komponentu.  

 

Aktuálne prebieha výzva na Cestovný grant v Rámci fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom 

výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom. 

Konkrétne informácie sú uverejnené na: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-

vyzvy/vyhlasene-vyzvy 

 

4.4. Ministerstvo kultúry SR  

Námestie SNP 33 

813 31 Bratislava 

+421 2 20 48 21 11  

mksr@culture.gov.sk 

www.culture.gov.sk 

www.mksr.sk 

 

Dotačný systém MK SR na rok  2020 

 

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, 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy
mailto:mksr@culture.gov.sk
http://www.culture.gov.sk/
http://www.mksr.sk/
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ktoré nie sú vysielateľmi podľa zákona o vysielaní a retransmisii), vysoké školy, cirkvi, 

náboženské spoločnosti a Matica slovenská.  

 

Dotačný systém pre rok 2020 sa skladá z programov a v rámci nich viacerých 

podprogramov: 

 Program 1 - Obnovme si svoj dom – výzvy na rok 2020 uplynuli v 

decembri ale program sa dotýka aj MSP 

 Program 2 - Kultúra znevýhodnených skupín – aktuálne informácie 

o výzvach sa očakávajú na: 

http://www.culture.gov.sk/vdoc/842/kultura-znevyhodnenych-skupin-2020-35b.html 

 Program 3 - Kultúrne poukazy – program prioritne nie je určený pre MSP 

 Program 4 – Podpora miestnej a regionálnej kultúry – program nie je určený MSP. 

 

Všetky informácie sa nachádzajú na webovom sídle Ministerstva kultúry SR:  

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2018-31a.html 

    

4.4.1. Audiovizuálny fond 

Grösslingová 53  

811 09 Bratislava 

+421 2 5923 4545  

sekretariat@avf.sk 

www.avf.sk 

 

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 

 

Žiadateľom môžu byť aj MSP, ktoré spĺňajú podmienky zákona a zaoberajú sa predmetnou 

činnosťou. Poskytovaná podpora Audiovizuálneho fondu je dostupná na: 

http://www.avf.sk/vyzvy.aspx 

 

4.4.2. Fond na podporu umenia 

Cukrová 14 

811 08 Bratislava 

 +421 2 593 24 259 

info@fpu.sk 

www.fpu.sk 

 

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 formou dotácie, štipendia (len FO) alebo pôžičky 

so splatnosťou najviac päť rokov. Žiadateľom môže byť FO, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo 

http://www.culture.gov.sk/vdoc/842/kultura-znevyhodnenych-skupin-2020-35b.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2018-31a.html
mailto:sekretariat@avf.sk
http://www.avf.sk/
http://www.avf.sk/vyzvy.aspx
mailto:info@fpu.sk
http://www.fpu.sk/
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právnická osoba, predmetom činnosti ktorej je realizácia aktivít v oblasti umenia, kultúry alebo 

kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti.  

 

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 

 

Sprievodca pre žiadateľa je v prehľadnej forme prístupný na: https://www.fpu.sk/sk/ziadatel 

Aktuálne výzvy a dotácie sú dostupné na: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-

podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020 

 

4.5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR     

Špitálska ul. 4, 6, 8     

816 43 Bratislava 1     

+421 2 20 46 00 00      

okv@employment.gov.sk     

www.employment.gov.sk 
 

    

4.5.1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska ulica č. 8 

812 67 Bratislava 1 

+421 2 20 45 58 72 

www.upsvar.sk 

 

 

Podpora aktívnych opatrení trhu práce 

 

V rámci aktívnych opatrení trhu práce sú realizované opatrenia, programy, projekty a aktivity, 

ktoré majú za cieľ uľahčiť integráciu najmä znevýhodnených osôb (UoZ). Tiež je cieľom AOTP 

pomôcť rozvoju podnikania podporou udržania a vytvárania nových pracovných miest. 

Podpora je tiež zameraná na pomoc vzdelávania. Podpora pre MSP v rámci AOTP zahŕňa: 

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže ÚPSVaR poskytnúť na čiastočnú úhradu 

nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti UoZ: 

• vedenému v evidencii najmenej 3 mesiace alebo ktorý bol vedený v evidencii 

UoZ najmenej 12 mesiacov ak v období 6  mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ 

pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ 

• ktorý bude prevádzkovať živnosť v zmysle príslušného zákona 

• ktorý o príspevok požiada a bude činnosť prevádzkovať najmenej tri roky  

 

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu a od priemernej miery 

evidovanej nezamestnanosti v okrese.  

 

https://www.fpu.sk/sk/ziadatel
https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020
https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020
mailto:okv@employment.gov.sk
http://www.employment.gov.sk/
http://www.upsvar.sk/
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Viac informácií a presná výška príspevku dostupná na: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-

zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-

samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191 

 

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ  

 

Na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov 

najmenej tri mesiace je tiež možné získať príspevok. Pracovný pomer musí byť ustanovený 

najmenej v polovici rozsahu týždenného pracovného času zamestnávateľa, inak sa príspevok 

kráti. Príspevok je poskytovaný na úhradu celkovej ceny práce zamestnanca.  

 

Viac informácií na: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-

opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-zamestnavania-

znevyhodneneho-uchadzaca-o-zamestnanie-50.html?page_id=293050 

 

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a 

regionálnej zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme 

do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak má viac ako 50 rokov alebo 

nižšie ako stredné odborné vzdelanie alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý 

bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie dlhšie ako 12 mesiacov.  

 

Viac informácií na: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-

opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-

regionalnej-zamestnanosti-50j.html?page_id=292497 

 

Príspevok na podporu udržania pracovných miest 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na podporu udržania 

pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti 

o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych 

prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, na 

základe ktorých po dohode s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na prechodné obdobie 

obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu 

najmenej 6 % a najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času.  

Viac informácií a presné parametre na: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-

zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-

zamestnavatela/prispevok-na-podporu-udrzania-pracovnych-miest-50k.html?page_id=292635 

 

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní 

 

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne 

platenom zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do 

pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je: 

• občanom mladším ak 25 rokov veku, vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

najmenej tri mesiace, alebo 

• občanom mladším ako 29 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

najmenej šesť mesiacov, 

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-zamestnavania-znevyhodneneho-uchadzaca-o-zamestnanie-50.html?page_id=293050
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-zamestnavania-znevyhodneneho-uchadzaca-o-zamestnanie-50.html?page_id=293050
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-zamestnavania-znevyhodneneho-uchadzaca-o-zamestnanie-50.html?page_id=293050
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-regionalnej-zamestnanosti-50j.html?page_id=292497
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-regionalnej-zamestnanosti-50j.html?page_id=292497
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-regionalnej-zamestnanosti-50j.html?page_id=292497
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-regionalnej-zamestnanosti-50j.html?page_id=292497
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-udrzania-pracovnych-miest-50k.html?page_id=292635
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-udrzania-pracovnych-miest-50k.html?page_id=292635
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-udrzania-pracovnych-miest-50k.html?page_id=292635
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a ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto  nikdy nemali pravidelne platené 

zamestnanie, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného 

pracovného času a ako zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. 

 

Viac informácií na: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-

opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-vytvorenia-

pracovneho-miesta-v-prvom-pravidelne-platenom-zamestnani-51a.html?page_id=465400 

 

Príspevok na dopravu do zamestnania 

 

Príspevok na dopravu do zamestnania môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi na základe 

uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu 

zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými 

prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo 

v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Príspevok nemožno 

poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok na úhradu 

prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na 

úhradu nákladov na dopravu zamestnancov. 

 

Viac informácií TU. 

 

Ďalej Ústredie práce poskytuje v rámci aktívnych opatrení trhu práce špecifickým  

zamestnávateľom tieto príspevky: 

• Umiestňovací príspevok k integračnému podniku – viac TU.   

• Vyrovnávacie príspevky k integračnému podniku – viac informácií TU.  

 

Ústredie práce poskytuje viaceré príspevky aj pre občanov a pod. Viac informácií je 

zverejnených na stránke Ústredia na:  

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti.html?page_id=213 

 

Štátna pomoc 

 

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. 

• 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 

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-vytvorenia-pracovneho-miesta-v-prvom-pravidelne-platenom-zamestnani-51a.html?page_id=465400
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-vytvorenia-pracovneho-miesta-v-prvom-pravidelne-platenom-zamestnani-51a.html?page_id=465400
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-vytvorenia-pracovneho-miesta-v-prvom-pravidelne-platenom-zamestnani-51a.html?page_id=465400
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-dopravu-do-zamestnania-53b.html?page_id=293057
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/umiestnovaci-prispevok-integracnemu-podniku-53f.html?page_id=869170
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/vyrovnavacie-prispevky-integracnemu-podniku-53g.html?page_id=834144
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti.html?page_id=213
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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 

 

Podpora sociálnej ekonomike – sociálne podniky 

 

Špecifickou formou podpory MSP, ktorú poskytuje MPSVaR je podpora 

tzv. sociálneho podnikania. Podpora tohto druhu podnikania sa riadi 

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

Zákon rozlišuje viaceré druhy sociálnych podnikov. 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 

vytvára možnosť získať:  

• Priamu podporu: vo forme investičnej a kompenzačnej finančnej pomoci. Jej čerpanie 

a výška závisí od toho, či je podnik sociálnym podnikom, podnikom sociálneho dosahu, 

registrovaný sociálny podnik alebo registrovaný sociálny podnik, ktorý pre naplnenie 

svojho dominantného cieľa používa 100 % zo svojho zisku 

• Nepriamu podpora: podpora dopytu v podobe servisných poukážok, úľavy na dani 

z príjmov (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. 

Podpora integračného podniku je naviac upravená v Zákone č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti, ktorý upravuje podmienky a formy príspevku integračnému podniku a upravuje 

tiež kompenzačné príspevky integračnému podniku.  

 

Viac informácií je dostupných na: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-

zamestnanost/socialna-ekonomika/ 

 

4.6. Ministerstvo financií SR 

Štefanovičova 5  

817 82 Bratislava 15 

+421 2 59 58 11 11-2  

info@mfsr.sk, podatelna@mfsr.sk 

www.finance.gov.sk  

 

Rozvojmajstri – styčný dôstojník pre súkromný sektor 

 

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.. 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/statna-pomoc.html?page_id=13512
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/statna-pomoc.html?page_id=13512
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/
mailto:info@mfsr.sk
mailto:podatelna@mfsr.sk
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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. 

 

Viac informácií na: www.rozvojmajstri.com 

 

4.7. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Hlboká cesta 2     Kontakt na podnikateľské centrum: 

833 36 Bratislava 37    Oddelenie podnikateľského centra 

MZVaEZ SR 

+421 2 5978 1111    +421 2 5978 5959, 0906 07 5959 

info@mzv.sk     bizinfo@mzv.sk 

www.mzv.sk      www.mzv.sk, www.export.slovensko.sk 

 

Agendu oficiálnej rozvojovej pomoci SR zastrešuje v podmienkach SR MZVaEZ SR: 

Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci  

Hlboká cesta 2 

833 36 Bratislava 37 

+421 2 5978 3642 

orpo@mzv.sk  

 

Aktuálne výzvy na zapojenie sa do programov SLOVAK AID. 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) 

Grosslingova 35 

811 09 Bratislava 

+421 2 6820 5011  

info@slovakaid.sk 

www.slovakaid.sk 

 

V roku 2020 SAMRS vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty 

podnikateľských partnerstiev. Výzva je súčasťou Programu podnikateľských partnerstiev 

(PPP), ktorý od roku 2019 funguje ako samostatná schéma štátnej podpory de minimis 

zameraná na podporu malých a stredných podnikov (MSP). Indikatívna výška finančných 

prostriedkov vyčlenených na výzvu PPP1 je 500 000 eur.  

 

Popri výzve PPP, SAMRS vyhlásila aj tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie 

na humanitárne projekty (HUM3), ktorá bola zameraná na zmierňovanie nepriamych následkov 

pandémie COVID-19 a ktorá bola otvorená popri mimovládnych organizáciách aj 

pre podnikateľov a medzisektorovej spolupráci. Indikatívna výška finančných prostriedkov 

vyčlenených na výzvu HUM3 je 300 000 eur.  

 

V minulom roku sa zintenzívnila spolupráca SAMRS a MZVEZ s ďalšími partnermi, ktorí sa 

venujú zapájaniu súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Ide predovšetkým 

http://www.rozvojmajstri.com/
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/
mailto:info@slovakaid.sk
http://www.slovakaid.sk/
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o Ministerstvo financií SR, UNDP, Eximbanku a Platformu rozvojových organizácií – 

Ambrela. S týmito partnermi SAMRS konzultoval aj proces spustenia zvýhodnených 

exportných úverov Eximbanky, ako nového nástroja na zapájanie firiem, a dokonca aj 

mimovládnych organizácií, do rozvojovej spolupráce v zahraničí.  

 

SAMRS víta a podporuje spoluprácu firiem s neziskovým a akademickým sektorom a snaží sa 

rozšíriť počet aktérov v rozvojovej spolupráci a počet kvalitných rozvojových projektov. Firmy 

môžu byť partnermi v projektoch, kde je hlavným žiadateľom neziskový subjekt, a naopak. 

Malé a stredné podniky môžu v partnerstve dodávať svoje tovary a služby. A ich experti, 

ako jednotlivci, môžu ponúknuť slovenským mimovládnym organizáciám svoje skúsenosti na 

komerčnej alebo dobrovoľnej báze, v rámci tréningov a zvyšovania kapacít rozvojových 

partnerov v zahraničí, či v rámci globálneho a rozvojového vzdelávania na Slovensku. 

 

Program podnikateľských partnerstiev má ambíciu podporovať aj projekty, ktoré môžu byť 

neskôr financované cez zvýhodnené exportné úvery Eximbanky a tým zvýšiť synergiu 

nástrojov a aktérov rozvojovej spolupráce. Chceme tým prinášať pridanú hodnotu a dosahovať 

multiplikačný efekt vynaložených prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR (ODA SR). 

 

Spolupracuje s ďalšími rezortmi, aktérmi a iniciatívami, ktoré sa zaujímajú o podnikanie 

v zahraničí, ako Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Slovak 

Challenge Fund a Rozvojmajstri.     

 

4.7.1. Program podnikateľských partnerstiev (PPP) 

 

Za účelom efektívneho zapájania podnikateľského sektora, osobitne MSP, do rozvojovej 

spolupráce SR je vytvorený 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 pôsobia v zahraničí 

 

Z charakteru a podstaty rozvojovej spolupráce vyplýva, že priama podpora exportu je 

z programu vylúčená. Ako bolo spomenuté vyššie, firmy ale môžu byť partnermi rozvojových 

projektov v iných výzvach, kde je hlavným žiadateľom neziskový subjekt.  

 

Od 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 schémy štátnej 

pomoci de minimis. Firmy sa môžu do PPP zapojiť s projektmi v dvoch fázach – Príprava 

a Realizácia.  

 

V jednej výzve môže jeden subjekt podať až tri projekty. Dva projekty vo fáze Príprava (jeden 

projekt na štúdiu uskutočniteľnosti a jeden na podnikateľský plán) a jeden projekt vo fáze 

Realizácia. Spolu nemôže žiadaná suma na jeden subjekt prekročiť limit štátnej pomoci de 

minimis, ktorý je spolu 200 000 eur na tri roky.  
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V roku 2020 sme program a schému štátnej pomoci de minimis upravili tak, aby sa aj menšie 

projekty vo fáze Príprava dali využiť popri písaniu štúdií uskutočniteľnosti a biznis plánov aj 

na rapídne prototypovanie a testovanie produktov a služieb v zahraničí. Preto sme umožnili aj 

v menších projektoch nákup materiálov a vybavenia.  

 

Viac informácií na: www.slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/program-podnikatelskych 

www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy-2020/podpora-podnikatelskych 

 

Podnikateľské centrum 

 

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. 

 

Viac informácií na: 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici 

https://export.slovensko.sk/ 

 

4.8. Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie slobody 1 

813 70 Bratislava 

+421 2  209 25 111 

uvsrinfo@vlada.gov.sk 

www.vlada.gov.sk 

 

Dotácie v pôsobnosti Úradu vlády SR 

 

Poskytnúť dotáciu môže podľa Zákona 524/2010 Z. z. môže aj Úrad vlády SR. Dotáciu 

z rozpočtovej kapitoly úradu vlády na príslušný rozpočtový rok je možné poskytnúť 

za podmienok ustanovených zákonom na podporu národných kultúrnych pamiatok, projektov 

zachovania memorabilií slovenských osobností európskeho významu, rozvoja športu, podporu 

regionálneho športu, mládežníckeho športu alebo akademického športu, podporu miestnych 

podujatí alebo regionálnych športových podujatí, podporu športových podujatí nižších skupín, 

nákup športovej výbavy, či na výbavu športovej infraštruktúry. Oprávnenými žiadateľmi môžu 

byť aj podnikatelia – fyzické, či právnické osoby.  

 

Aktuálne dotácie je možné nájsť na: https://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/ 

 

Granty EHP a Nórska v kompetencii ÚV SR 

 

Žiadatelia a partneri zo súkromného sektora sú oprávnenými v rámci výziev v programoch, 

ktoré implementuje  Úrad vlády SR:  

• „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.Táto  

výzva bude zameraná na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja 

publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v 

http://www.slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/program-podnikatelskych
http://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy-2020/podpora-podnikatelskych
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici
https://export.slovensko.sk/
mailto:uvsrinfo@vlada.gov.sk
http://www.vlada.gov.sk/
https://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
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oblasti aktivít súčasného umenia. Vyhlásenie tejto výzvy sa plánuje v poslednom 

kvartáli roku 2020.  

• V programe „Miestny rozvoj a inklúzia“ sú plánované 2 výzvy zamerané na 

dosahovanie výstupu programu - zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných 

rómskych komunít. Obe výzvy sú plánované na vyhlásenie v druhej polovici roku 2020. 

• V rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ sa plánuje vyhlásenie 

v roku 2020 celkovo tri výzvy, ktoré pri implementácii projektov v úlohe partnerov 

umožňujú aj oprávnenosť súkromného sektora.  

 

V rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorý implementuje 

Ministerstvo životného prostredia SR je zameraná na dosahovanie výstupu - zvýšená schopnosť 

cieľových ekosystémov prispôsobiť sa zmene klímy. Táto výzva je plánovaná na vyhlásenie 

v druhej polovici roka 2020 a umožňuje aj účasť súkromného sektora ako prijímateľov alebo 

partnerov. 

 

Súčasťou podpory z grantov EHP a Nórska je tiež tzv. Fond pre bilaterálne vzťahy, ktorý 

spravuje Úrad vlády SR – Národný kontaktný bod. Fond podporuje iniciatívy zamerané 

na posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi SR a prispievateľskými štátmi na národnej 

úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých programov. Jedna výzva zameraná na politickú, 

inštitucionálnu a kultúrnu spoluprácu už bola uzavretá a druhá výzva zameraná na tzv. aktivity 

menšieho rozsahu – cestovné granty bola v polovici marca 2020 dočasne pozastavená 

s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 v Európe. 

 

Viac informácií je možné nájsť na stránkach www.eeagrants.sk a www.norwaygrants.sk.  

 

4.9. Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Jána Švermu 43 

74 04 Banská Bystrica 4 

+421 48 430 01 31 
infocentrum@indprop.gov.sk 

http://www.upv.sk/  

 

Aktivity Úradu smerom k MSP zahŕňajú najmä: 

Informačné centrum - Prostredníctvom neho  poskytujú verejnosti informácie o možnostiach 

ochrany jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva, o spôsobe podávania prihlášok a 

s nimi súvisiacimi správnymi poplatkami. Najmä 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 konaním v úrade, s registrami 

vedenými úradom a neexistuje povinnosť platiť za tieto služby iným subjektom. Viac 

informácií a kontakty na: https://www.indprop.gov.sk/?informacne-centrum 

 

Rešerše - 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.  

Viac informácií na: https://www.indprop.gov.sk/?resersne-sluzby  

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.sk/
mailto:infocentrum@indprop.gov.sk
http://www.upv.sk/
https://www.indprop.gov.sk/?informacne-centrum
https://www.indprop.gov.sk/?resersne-sluzby
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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. Navrhnuté odporúčania nie sú záväzné a majú odrážať 

potreby spoločnosti s ohľadom na výrobné i obchodné záujmy v jednotlivých krajinách.  

Viac informácií na: https://www.indprop.gov.sk/?prediagnostika-priemyselnych-prav 

 

4.10. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

Štefanovičova 3 

810 05 Bratislava 15 

+421 2 5748 5100 

unms@normoff.gov.sk 

www.unms.sk 

 

Aktivity Úradu s ohľadom na MSP sa dotýkajú najmä:  

 

Národné kontaktné miesto na výrobky - Bližšie informácie sú dostupné na 

https://www.unms.sk/?unms_sr_nove_kontaktne_miesto E: productinfo@normoff.gov.sk. 

 

Národná cena SR za kvalitu – MSP majú možnosť získať ocenenie a posilniť postavenie na 

domácich a zahraničných trhoch, viac informácií na: https://www.unms.sk/?Narodna-cena-SR-

za-kvalitu 

 

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť - Oceňuje organizácie, ktoré 

uplatňujú princípy spoločenskej zodpovednosti. Viac informácií na: 

https://www.unms.sk/?Narodna-cena-SR-za-spolocensku--zodpovednost 

 

Úrad sa tiež venuje sprístupňovaniu príslušných technických noriem 

a uskutočňuje množstvo informačných aktivít aj smerom k MSP. Úrad tiež 

každoročne udeľuje viacero cien jednotlivcom či kolektívom za metrológiu 

alebo skúšobníctvo. Bližší popis aktivít je dostupný na www.unms.sk 

  

https://www.indprop.gov.sk/?prediagnostika-priemyselnych-prav
mailto:unms@normoff.gov.sk
http://www.unms.sk/
https://www.unms.sk/?unms_sr_nove_kontaktne_miesto
mailto:productinfo@normoff.gov.sk
https://www.unms.sk/?Narodna-cena-SR-za-kvalitu
https://www.unms.sk/?Narodna-cena-SR-za-kvalitu
https://www.unms.sk/?Narodna-cena-SR-za-spolocensku--zodpovednost
http://www.unms.sk/
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5. FINANČNÉ INŠTITÚCIE A ICH NÁSTROJE NA PODPORU MSP 
 

5.1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

Štefánikova 27 

814 99 Bratislava 1 

+421 2 57 29 29 29 

info@szrb.sk 
http://www.szrb.sk/  

 

5.1.1. Bankové záruky 

 

Rýchla banková záruka 

 

SZRB pri splnení podmienok vystavuje bankové záruky za úvery podnikateľov (MSP) 

v komerčnej banke maximálne vo výške 55 % z istiny poskytnutého úveru. Výhodou tohto 

produktu je pre klienta zjednodušený a zrýchlený schvaľovací proces. Minimálna výška úveru 

je vo výške 16 600 eur, maximálna výška úveru 340 000 eur. 

Viac informácií na: https://www.szrb.sk/files/files/Rychla%20BZ%20SZRB.pdf 

 

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.  

Viac informácií na: 

https://www.szrb.sk/files/files/BZ%20na%20zabezpeku%20k%20verejnemu%20obstaravaniu

_akt.pdf 

 

Banková záruka za vykonanie diela 

 

SZRB poskytuje bankovú záruku 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). 

Viac informácií na: https://www.szrb.sk/files/files/BZ%20za%20vykonanie%20diela(1).pdf 

 

Banková záruka za zádržné 

 

Banková záruka za zádržné je poskytovaná MSP pôsobiacim v oblasti stavebníctva. SZRB 

poskytuje záruku 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).  

Viac informácií a presné podmienky poskytnutia na: 

https://www.szrb.sk/files/files/BZ%20za%20zadrzne(1).pdf  

mailto:info@szrb.sk
http://www.szrb.sk/
https://www.szrb.sk/files/files/Rychla%20BZ%20SZRB.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/BZ%20na%20zabezpeku%20k%20verejnemu%20obstaravaniu_akt.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/BZ%20na%20zabezpeku%20k%20verejnemu%20obstaravaniu_akt.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/BZ%20za%20vykonanie%20diela(1).pdf
https://www.szrb.sk/files/files/BZ%20za%20zadrzne(1).pdf
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Banková záruka za záručnú dobu 

 

Banková záruka za záručnú dobu je záruka za dodržanie kvality kontraktu v rámci podmienok 

záručnej doby a je určená na zabezpečenie nárokov beneficienta na riadne odstránenie vád a 

nedostatkov diela, dodanej veci alebo technológie v záručnej dobe klientom, resp. v priebehu 

technickej záruky vyplývajúcej z kontraktu,  v prípade nesplnenia kvalitatívnych podmienok 

kontraktu. 

Viac informácií a presné podmienky na: 

https://www.szrb.sk/files/files/BZ_za_zarucnu_dobu.pdf 

 

Banková záruka za zálohovú platbu 

 

Banková záruka za zálohovú platbu je určená na zabezpečenie nárokov 

odberateľa (kupujúceho, objednávateľa) na vrátenie zálohovej platby 

uhradenej dodávateľovi (predávajúcemu, zhotoviteľovi) v prípade nesplnenia 

kvalitatívnych a/alebo kvantitatívnych podmienok kontraktu, t.j. ak mu 

dodávateľ včas a/alebo v požadovanej kvalite nedodal tovar, dohodnuté dielo 

(prácu) a ak mu túto čiastku nevrátil dodávateľ. 

Viac informácií a presné podmienky na: 

https://www.szrb.sk/files/files/BZ_za_zalohovu_platbu.pdf 

 

Banková záruka platobná 

 

Banková záruka platobná je určená na zabezpečenie nárokov dodávateľa (predávajúci, 

zhotoviteľ) na zaplatenie zmluvnej ceny odberateľom (kupujúcim) ak mu odberateľ nezaplatil 

svoj platobný záväzok na základe odovzdania/splnenia predmetu zmluvného záväzku včas 

a v požadovanej kvalite. 

Viac informácií a presné podmienky na: https://www.szrb.sk/files/files/BZ_platobna.pdf 

 

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, s priamym zabezpečením do výšky 50% istiny 

úveru, maximálne však do výšky 500 000,- EUR s dobou platnosti bankovej záruky do 7 rokov 

a v prípade nepriameho zabezpečenia do výšky maximálne výšky 50% istiny úveru, 

maximálne však do výšky 1 000 000,- EUR s dobou platnosti bankovej záruky do 10 rokov  

Viac informácií a presné podmienky poskytnutia na: 

https://www.szrb.sk/files/files/BZ%20na%20%20uver.pdf 

 

5.1.2. Úvery 

 

Priamy úver 

 

Hlavným cieľom tohto typu úverov je podpora rozvoja MSP, podpora financovania 

investičných a prevádzkových potrieb MSP, financovanie rozvoja regiónov, miest a obcí. 

Minimálna výška úveru predstavuje 3000 eur s maximálnou dobou splatnosti 10 rokov.  

Presné podmienky sú uvedené na: https://www.szrb.sk/files/files/Priamy%20uver.pdf 

 

https://www.szrb.sk/files/files/BZ_za_zarucnu_dobu.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/BZ_za_zalohovu_platbu.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/BZ_platobna.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/BZ%20na%20%20uver.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Priamy%20uver.pdf
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EÚver – ROZVOJ  

 

Cieľom je podpora rozvoja malých a stredných podnikateľov v Slovenskej republike 

za výhodných podmienok, najmä na financovanie investícií do hmotného a nehmotného 

majetku, či poskytnutie prevádzkového kapitálu.  

Viac informácií na: https://www.szrb.sk/files/files/EUver%20-

%20ROZVOJ_produktova%20informacia(1).pdf 

 

POĽNOúver  

 

Pomoc podnikateľom, ktorí žiadajú o priame platby cez Pôdohospodársku platobnú agentúru, 

na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov. Minimálna výška 

poskytnutého úveru je vo výške 3000 s jednorazovým alebo postupným splácaním.  

Viac informácií na: https://www.szrb.sk/files/files/POLNOuver(2).pdf 

 

Úver MOJA PÔDA  

 

Dlhodobý investičný úver pre poľnohospodárskych prvovýrobcov na odkúpenie 

poľnohospodárskej pôdy, čím sa podporuje poľnohospodárska prvovýroba v rámci segmentu 

MSP. Maximálna výška úveru je až do 330 000 eur, pričom spolufinancovanie klienta sa 

vyžaduje aspoň vo výške 15% a maximálna splatnosť úveru je do 15 rokov.  

Viac informácií na: https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20MOJA%20PODA(1).pdf 

 

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%.   

Viac informácií na: 

https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20MOJA%20PODA%20pre%20mladych%20farmarov(

1).pdf 

 

Úver PÔDA 

 

Predstavuje dlhodobý investičný úver pre poľnohospodárskych prvovýrobcov na odkúpenie 

poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú prevažne v prenájme. Úver je poskytovaný v rozpätí 3000 

– 330 000 eur, pričom vlastné zdroje klienta musia tvoriť aspoň 20 % a maximálna doba 

splatnosti je 15 rokov. 

Viac informácií na: https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20PODA(1).pdf 

 

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, minimálna výška úveru predstavuje 5000 eur, maximálna výška úveru 

https://www.szrb.sk/files/files/EUver%20-%20ROZVOJ_produktova%20informacia(1).pdf
https://www.szrb.sk/files/files/EUver%20-%20ROZVOJ_produktova%20informacia(1).pdf
https://www.szrb.sk/files/files/POLNOuver(2).pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20MOJA%20PODA(1).pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20MOJA%20PODA%20pre%20mladych%20farmarov(1).pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20MOJA%20PODA%20pre%20mladych%20farmarov(1).pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20PODA(1).pdf
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predstavuje až 50 000 eur. Pri nižšej výške úveru je splatnosť 5, resp. 3 roky pri prevádzkovom 

úvere, pri vyššom úvere 7, resp. tri roky. 

Viac informácií na: https://www.szrb.sk/files/files/MIKROuver(2).pdf 

 

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. Úver sa poskytuje vo výške 5000 až 50 000 eur, doba splatnosti 

pri 25 000 eur menej ako 5 rokov a pri prevádzkovom úvere 3 roky, pri výške nad 25 000 rokov 

najviac 7 rokov, resp. 3 roky.  

Viac informácií na: https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20PODNIKATELKA.doc.pdf 

 

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 je v objeme od 5 000 do 50 000 eur, pričom doba 

splatnosti pri 25 000 eur menej ako 5 rokov a pri prevádzkovom úvere 3 roky, pri výške 

nad 25 000 rokov najviac 7 rokov, resp. 3 roky. 

Viac informácií na: 

https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20PODNIKANIE%20MLADYCH.doc.pdf 

 

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. Minimálna výška úveru 

je 3000 eur, maximálna doba splatnosti do 10 rokov.  

Viac informácií na: https://www.szrb.sk/files/files/Uver_pripr_real_EU.pdf  

https://www.szrb.sk/files/files/MIKROuver(2).pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20PODNIKATELKA.doc.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Uver%20PODNIKANIE%20MLADYCH.doc.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Uver_pripr_real_EU.pdf
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Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 

 

Úver je určený na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania 

prevádzky malých a stredných podnikoch, poskytnutím finančnej pomoci Ministerstva financií 

SR vo forme záruky za úver poskytnutý bankou a úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou 

(bonifikácia úroku). 

Viac informácií na: 

https://www.szrb.sk/files/files/prevadzkovy%20uver%20PODNIKATEL2020.pdf 

 

5.1.3. Vkladové produkty 

 

Termínovaný vklad 

 

Produkt je určený pre podnikateľov (fyzické a právnické osoby), mestá, obce či pre osobitné 

formy právnických osôb. Doba viazanosti sa pohybuje od 7 dní po 24 mesiacov, minimálny 

vklad 1000 eur.  

Viac informácií je dostupných na: https://www.szrb.sk/files/files/Terminovany%20vklad.pdf 

 

Bežný účet 

 

Určený je pre fyzické a právnické osoby, mestá, obce, vyššie územné celky ako i pre osobitné 

formy právnických osôb. Umožňuje bežné bankové služby, viac informácií je dostupných na: 

https://www.szrb.sk/files/files/Bezny%20ucet_01012017.pdf 

 

Pre bližšie informácie ohľadne produktov SZRB záujemca môže navštíviť internetovú stránku 

www.szrb.sk, prípadne kontaktovať priamo niektoré z jej regionálnych zastúpení. 

 

5.2. Exportno-importná banka SR 

Grösslingová 1  

813 50 Bratislava 1 

+421 2 59 39 81 11 

informacie@eximbanka.sk 
www.eximbanka.sk/  

 

Prostredníctvom bankových produktov EXIMBANKY určených malým a stredným podnikom 

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) 

 

5.2.1. Priame úvery 

 

Úver z úverovej linky EIB 

 

EXIMBANKA SR sa v roku 2020 aj naďalej sústreďuje na segment MSP, a to  prostredníctvom 

alokácie zvyšných zdrojov, ktoré získala od Európskej investičnej banky v objeme 50 mil. eur. 

https://www.szrb.sk/files/files/prevadzkovy%20uver%20PODNIKATEL2020.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Terminovany%20vklad.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Bezny%20ucet_01012017.pdf
http://www.szrb.sk/
http://www.eximbanka.sk/
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Úvery poskytované z úverovej linky EIB („Úver EIB“) sú určené pre MSP (zamestnávajúce 

menej ako 250 zamestnancov) a MID-CAPS (zamestnávajúce od 250 do 3 000 zamestnancov) 

na podporu investičných projektov a prevádzkového kapitálu. 

Zvýhodnené financovanie z finančných prostriedkov EIB reprezentuje zvýhodnená úroková 

sadzba oproti bežnému úveru znížená minimálne o 0,25 % p.a. Úver bude úročený variabilnou 

úrokovou sadzbou odvodenou od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR. 

 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/bankove-produkty/uver-z-uverovej-linky-eib.html?page_id=207931 

 

Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry  

 

EXIMBANKA SR poskytne exportérovi investičný úver na modernizáciu 

technologickej základne, pričom jeho použitie súvisí s výrobou tovarov 

určených na vývoz. Úver sa poskytuje do výšky 85 % z nákladov na nákup 

alebo na modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry určenej pre 

výrobu na vývoz, s možnosťou preplatenia faktúr nie starších ako 6 mesiacov 

ku dňu čerpania úveru. Splatnosť úveru do 7 rokov. 

Výhody pre exportéra: 

• obstaranie alebo modernizácia technológie za účelom rozšírenia alebo zefektívnenia 

výroby tovarov určených na vývoz 

• možnosť konkurovať výrobcom s porovnateľnou technologickou bázou na nových 

exportných teritóriách 

• zvýšenie exportu s vyššou mierou pridanej hodnoty 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-nakup-a-modernizaciu-technologie-a-suvisiacej-

infrastruktury.html?page_id=82599 

Úver na financovanie investície v zahraničí 

 

Úver na financovanie dlhodobých finančných potrieb vývozcu na realizáciu zahraničnej 

investície (zriadenie dcérskej spoločnosti, spoločného podniku alebo kúpa podielu v existujúcej 

zahraničnej spoločnosti) alebo jej rozšírenie v krajine vývozu formou zvýšenia investičného 

alebo obežného majetku. 

Výhody pre exportéra: 

• vstup na zahraničné trhy formou založenia dcérskej spoločnosti alebo spoločného 

podniku s lokálnym partnerom poznajúcim trh alebo akvizíciou existujúceho 

podniku na danom teritóriu 

• rozšírenie kvalitatívnej alebo kvantitatívnej úrovne produkcie na danom teritóriu 

• blízkosť trhu, flexibilita výrobného programu a adaptabilnosť produktového 

portfólia  

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-financovanie-investicie-v-

zahranici.html?page_id=10847 

Úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov 

 

EXIMBANKA SR poskytne účelovo viazané finančné prostriedky na financovanie 

materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného kontraktu.  

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/uver-z-uverovej-linky-eib.html?page_id=207931
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/uver-z-uverovej-linky-eib.html?page_id=207931
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-nakup-a-modernizaciu-technologie-a-suvisiacej-infrastruktury.html?page_id=82599
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-nakup-a-modernizaciu-technologie-a-suvisiacej-infrastruktury.html?page_id=82599
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-nakup-a-modernizaciu-technologie-a-suvisiacej-infrastruktury.html?page_id=82599
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-financovanie-investicie-v-zahranici.html?page_id=10847
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-financovanie-investicie-v-zahranici.html?page_id=10847
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-financovanie-investicie-v-zahranici.html?page_id=10847
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Výhody pre exportéra: 

• výška úveru a podmienky poskytnutia úveru sa určujú v nadväznosti na vývozný 

kontrakt 

• financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného 

kontraktu vrátane preplatenia faktúr, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako 6 

mesiacov ku dňu čerpania úveru 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-podporu-vyvozu-so-splatnostou-do-dvoch-

rokov.html?page_id=82592 

Úver na pohľadávky z vývozu 

 

Prostredníctvom priameho úveru na pohľadávky z vývozu je možné financovať 

odloženú splatnosť odberateľskej faktúry za účelom podpory vývozu tovarov 

a/alebo služieb vývozcu. 

 

• krátkodobý - so splatnosťou predložených faktúr minimálne 30 dní, max. 1 rok. 

• strednodobý - so splatnosťou predložených faktúr nad jeden rok. 

 

EXIMBANKA SR poskytuje finančné prostriedky na podporu vývozných aktivít (na základe 

vývozného kontraktu/objednávky medzi vývozcom a zahraničným odberateľom) vývozcu 

poskytovaním úveru na pohľadávky z vývozu formou prefinancovania odberateľskej faktúry, 

zníženej o spoluúčasť uvedenú na poistnom úverovom limite platnom pre zahraničného 

odberateľa. 

 

Výhody pre exportéra: 

• vstup na rizikovejšie teritóriá s preverenými odberateľmi alebo na teritóriá s nižším 

rizikom a nepreverenými odberateľmi, kombinácia poistenia a financovania skracuje a 

zjednodušuje cestu k peniazom z exportu. 

• úver umožňuje skrátiť lehotu inkasa odberateľskej faktúry, čo zrýchli tok finančných 

prostriedkov v spoločnosti použiteľných na opätovný nákup/výrobu. 

• úver umožňuje poskytnúť kupujúcemu dlhšiu dobu splatnosti faktúry, čo  znamená 

dodávateľský úver, ktorého výhody sú markantné hlavne na teritóriách s vyššou 

úrokovou mierou v porovnaní z krajinou exportéra (Slovenskom). 

• výška úveru závislá od výšky stanoveného poistného limitu. 

• vhodný typ financovania pre spoločnosti s krátkym výrobným cyklom a dlhou 

odloženou splatnosťou odberateľských faktúr. 

• jedným úverom je možné zastrešiť financovanie viacerých odberateľov. 

• riziko obchodného prípadu smerované primárne na poisteného zahraničného 

odberateľa. 

Úročené je obdobie odo dňa poskytnutia finančných prostriedkov z financovanej odberateľskej 

faktúry do dátumu úhrady faktúry zahraničným odberateľom. 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/bankove-produkty/zmenkovy-uver-na-pohladavky-z-vyvozu-kratkodoby-strednodoby-a-

dlhodoby.html?page_id=10844  

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-podporu-vyvozu-so-splatnostou-do-dvoch-rokov.html?page_id=82592
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-podporu-vyvozu-so-splatnostou-do-dvoch-rokov.html?page_id=82592
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/priamy-uver-na-podporu-vyvozu-so-splatnostou-do-dvoch-rokov.html?page_id=82592
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/zmenkovy-uver-na-pohladavky-z-vyvozu-kratkodoby-strednodoby-a-dlhodoby.html?page_id=10844
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/zmenkovy-uver-na-pohladavky-z-vyvozu-kratkodoby-strednodoby-a-dlhodoby.html?page_id=10844
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/zmenkovy-uver-na-pohladavky-z-vyvozu-kratkodoby-strednodoby-a-dlhodoby.html?page_id=10844
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5.2.2. Záručné produkty 

 

Neplatobné bankové záruky 

 

Prostredníctvom neplatobnej bankovej záruky EXIMBANKA SR ručí za záväzok splniť 

kvalitatívne alebo kvantitatívne podmienky kontraktu zo strany príkazcu voči beneficientovi 

bankovej záruky. Neplatobné bankové záruky slúžia na zabezpečenie nárokov importéra voči 

exportérovi, že budú splnené podmienky kontraktu alebo mu bude vrátená predplatba ak tovar 

nebude exportérom v dohodnutom termíne dodaný. 

 

Platobné bankové záruky 

 

Prostredníctvom platobnej záruky EXIMBANKA SR ručí za záväzok príkazcu platiť 

beneficientovi a tento záväzok má väzbu na platobnú podmienku zahraničného kontraktu resp. 

podmienky poskytnutého bankového úveru týkajúce sa splácania jeho istiny a úroku. 

 

5.2.3. Poistné produkty pre MSP 

 

EXIMBANKA SR svojimi produktmi eliminuje riziká z nezaplatenia pohľadávok zo strany 

zahraničných kupujúcich, ktoré sú spojené s exportnými úvermi. Novela zákona 

o EXIMBANKE SR umožňuje aj poistenie tuzemských pohľadávok. 

Viac informácií na: 

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty-pre-

male-a-stredne-podniky.html?page_id=353 

 

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 pohľadávky do 2 rokov.  

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-

eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-

dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-

b.html?page_id=120 

 

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 pohľadávky do 2 rokov. 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-

komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120 

  

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty-pre-male-a-stredne-podniky.html?page_id=353
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty-pre-male-a-stredne-podniky.html?page_id=353
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
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Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti kombinovaným rizikám – 

proti komerčným a zároveň politickým rizikám (produkt A + B). 

 

Vďaka výnimke EU platnej do 31.12.2020 môže EXIMBANKA SR prostredníctvom 

"Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým 

rizikám (Produkt A, B)" poisťovať aj pohľadávky na bezpečné teritóriá ako napríklad krajiny 

EÚ, Kanada, Spojené kráľovstvo či USA. 

 

Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru vám umožní poskytnúť zahraničnému 

kupujúcemu krátkodobý dodávateľský úver (do dvoch rokov) a zároveň minimalizovať riziká 

z neho vyplývajúce. Poisteným ste v tomto prípade vy, respektíve slovenský exportér. Poistenie 

krátkodobého dodávateľského úveru sa využíva v prípade, kedy v súvislosti s vývozným 

kontraktom vzniknú slovenskému exportérovi pohľadávky s odkladom splatnosti do dvoch 

rokov. Poisteným ste teda vy, pričom získavate istotu, že o svoje peniaze neprídete a zároveň 

dokážete vyjsť vášmu kupujúcemu v ústrety. 

 

Poistenie sa vzťahuje na: 

A – komerčné riziká 

B – politické riziká 

 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-

komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120 

 

Poistenie strednodobých a dlhodobých dodávateľských úverov proti politickým a komerčným 

rizikám („produkt C“) 

 

Poisteným je vývozca, ktorý poskytuje dodávateľský úver (odklad splatnosti pohľadávky) 

zahraničnému kupujúcemu so splatnosťou dlhšou ako 2 roky. Výška spoluúčasti na poistnej 

udalosti je minimálne 10%. 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-produkt-

c.html?page_id=122 

 

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 sa 

odvíja od dĺžky trvania poskytnutého odberateľského úveru - od/do 2 rokov. Minimálne 5% 

spoluúčasť financujúcej banky na riziku nesplatenia úveru, z ktorej časť (max. ½) môže 

preniesť na exportéra. 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-vyvoznych-odberatelskych-uverov-proti-komercnym-a-

politickym-rizikam-produkt-d.html?page_id=123  

https://www.eximbanka.sk/buxus/docs/Produkty/5_-_2020_Docasne_oznamenie_CS_k_cl._107_108.pdf
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-produkt-c.html?page_id=122
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-produkt-c.html?page_id=122
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-produkt-c.html?page_id=122
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-vyvoznych-odberatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-d.html?page_id=123
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-vyvoznych-odberatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-d.html?page_id=123
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-vyvoznych-odberatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-d.html?page_id=123
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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). 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-vyrobneho-rizika-produkt-e.html?page_id=124 

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 

predexportného úveru, ktorý je predmetom poistenia, a zvyčajne nie je dlhšia ako 4 roky. 

Spoluúčasť na poistnom plnení predstavuje obvykle 20%. 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-uveru-na-financovanie-vyroby-urcenej-na-vyvoz-produkt-

f.html?page_id=600 

 

Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí („produkt I“) 

 

Poistenie slovenského investora proti prípadnému zníženiu zisku a/alebo straty z investície 

v zahraničí z dôvodu nepredvídateľných politických 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 %. 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-investicii-slovenskych-pravnickych-osob-v-zahranici-produkt-

i.html?page_id=125 

 

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. 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-uveru-suvisiaceho-s-investiciou-slovenskych-pravnickych-

osob-v-zahranici-produkt-ik.html?page_id=599 

 

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 

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-vyrobneho-rizika-produkt-e.html?page_id=124
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-vyrobneho-rizika-produkt-e.html?page_id=124
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-uveru-na-financovanie-vyroby-urcenej-na-vyvoz-produkt-f.html?page_id=600
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-uveru-na-financovanie-vyroby-urcenej-na-vyvoz-produkt-f.html?page_id=600
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-uveru-na-financovanie-vyroby-urcenej-na-vyvoz-produkt-f.html?page_id=600
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-investicii-slovenskych-pravnickych-osob-v-zahranici-produkt-i.html?page_id=125
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-investicii-slovenskych-pravnickych-osob-v-zahranici-produkt-i.html?page_id=125
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-investicii-slovenskych-pravnickych-osob-v-zahranici-produkt-i.html?page_id=125
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-uveru-suvisiaceho-s-investiciou-slovenskych-pravnickych-osob-v-zahranici-produkt-ik.html?page_id=599
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-uveru-suvisiaceho-s-investiciou-slovenskych-pravnickych-osob-v-zahranici-produkt-ik.html?page_id=599
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-uveru-suvisiaceho-s-investiciou-slovenskych-pravnickych-osob-v-zahranici-produkt-ik.html?page_id=599
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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. 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-akreditivu-produkt-l.html?page_id=126 

 

Poistenie bankovej záruky („produkt Z“) 

 

Poisteným je financujúca banka, ktorá vystavila bankovú záruku (napr. záruku za ponuku, 

za platbu vopred, za dobré vykonanie kontraktu 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.  

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-zaruk-produkt-z.html?page_id=174 

 

Poistenie obchodovateľného rizika  

 

Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia (Produkt ABT)  

Poistenie kryje vývozcovi riziká z nezaplatenia vývozných aj tuzemských pohľadávok 

súkromnými kupujúcimi. Pri poistení krátkodobého vývozného dodávateľského úveru má 

vývozca poistené komerčné riziká (platobná neschopnosť, platobná nevôľa) a súčasne je 

pri vývozných pohľadávkach možné dohodnúť k poisteniu komerčných rizík i pripoistenie proti 

politickým rizikám (tzv. teritoriálne riziká).  

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobeho-dodavatelskeho-uveru-proti-riziku-nezaplatenia-

produkt-abt.html?page_id=83138 

 

Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu (eMSP)  

 

Online poistenie pohľadávok je produkt so zameraním na podporu malých a stredných 

podnikateľov pri ich exporte. Poistenie kryje vývozcovi riziká z nezaplatenia 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.  

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/emsp-poistenie-kratkodobych-pohladavok-vyvozcu.html?page_id=83308 

 

Kontakty pre záujemcov o spoluprácu:  

• poistenie@eximbanka.sk  +421/2/59 39 83 21 

• financovanie@eximbanka.sk +421/2/59 39 84 03  

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-akreditivu-produkt-l.html?page_id=126
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-akreditivu-produkt-l.html?page_id=126
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-zaruk-produkt-z.html?page_id=174
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-zaruk-produkt-z.html?page_id=174
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobeho-dodavatelskeho-uveru-proti-riziku-nezaplatenia-produkt-abt.html?page_id=83138
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobeho-dodavatelskeho-uveru-proti-riziku-nezaplatenia-produkt-abt.html?page_id=83138
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobeho-dodavatelskeho-uveru-proti-riziku-nezaplatenia-produkt-abt.html?page_id=83138
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/emsp-poistenie-kratkodobych-pohladavok-vyvozcu.html?page_id=83308
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/emsp-poistenie-kratkodobych-pohladavok-vyvozcu.html?page_id=83308
mailto:poistenie@eximbanka.sk
mailto:financovanie@eximbanka.sk
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5.3. Slovenský investičný holding, a.s. 

Slovak Investment Holding a. s.,  

Grösslingová 44 

81109 Bratislava 

office@sih.sk 

www.sih.sk 

 

Slovak Investment Holding, a. s. ako správca fondu National Development Fund II., a.s. 

realizuje priame investície rizikového kapitálu v rámci Operačného programu 

Integrovaná Infraštruktúra. 

 

NDF II. má generalistický sektorový prístup s možnosťou realizovania priamych investícií 

vo všetkých regiónoch Slovenska. Investície budú realizované spolu s nezávislými 

koinvestormi do spoločností, ktoré potrebujú rastový equity a kvázi-equity kapitál pre ďalší 

rozvoj. Účasť nezávislého koinvestora musí predstavovať minimálne 30% z celkovej veľkosti 

investície NDF II. a nezávislého koinvestora. NDF II. bude investovať do spoločností 

so škálovateľným výrobkom alebo službou, ktoré majú potenciál významného rastu a prieniku 

na medzinárodné trhy a uprednostní investície do cutting edge inovatívnych spoločností. NDF 

II. bude poskytovať rastový kapitál spoločnostiam bez možnosti vykúpenia pôvodných 

akcionárov a bude výlučne v pozícii minoritného akcionára/spoločníka. 
 

SIH antikorona záruka 

 

Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) spúšťa nový program finančnej pomoci pre malé 

a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných 

opatrení proti šíreniu koronavírusu. 

 

SIH zverejňuje výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja „SIH 

antikorona záruka“. Jeho cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov 

pre  MSP, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou 

dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými 

ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné 

miesta. 

Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie 

a za podmienky udržania zamestnanosti v MSP aj z úrokovej dotácie, ktorá 

môže byť poskytnutá až do výšky 4%. Týmto nástrojom na seba preberie SIH 

časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých 

súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona 

záruke bezúročné. 

 

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom 

(vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur 

na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a 

prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program 

pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR. 

 

Na SIH antikorona záruku sú v súčasnosti alokované finančné prostriedky vo výške 38 miliónov 

eur. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie medzi spoločnosťou SIH a Ministerstvom 

http://www.sih.sk/
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hospodárstva SR, ako aj na avizované opatrenia Vlády SR, sa predpokladá výrazné navýšenie 

finančných prostriedkov na tento nástroj. 

SIH očakáva záujem finančných inštitúcií a žiada ich o využitie pripravovaného nástroja 

na ponuku čo možno najvýhodnejších podmienok pre úverové financovanie svojich klientov. 

Prejavenie záujmu a dokladanie splnenia kritérií finančnými inštitúciami sa očakáva v priebehu 

apríla 2020. 

Viac informácií na: https://www.sih.sk/aktuality/sih-antikorona-zaruka-pomoze-malym-a-

strednym-podnikom 
 

5.4. Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) 

EBRD Bratislava Office    SlovSEFF  

Suché mýto 1     Prievozská 4D  

811 03 Bratislava    821 09 Bratislava 

+421 2 5910 1700    + 421 905 876 786 

www.ebrd.com     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. Cieľom programu SlovSEFF III je znižovať 

emisie skleníkových plynov na Slovensku podporou projektov zameraných na využívanie 

obnoviteľných zdrojov.  

 

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  

 

5.4.1. 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. 

 

 

https://www.sih.sk/aktuality/sih-antikorona-zaruka-pomoze-malym-a-strednym-podnikom
https://www.sih.sk/aktuality/sih-antikorona-zaruka-pomoze-malym-a-strednym-podnikom
http://www.ebrd.com/
mailto:office@slovseff.eu
http://www.slovseff.eu/
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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. 

 

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  

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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6. OSTATNÉ PODPORNÉ INŠTITÚCIE A SUBJEKTY 
 

6.1. Združenie podnikateľov Slovenska 

Cukrová 14 

813 39 Bratislava 1  

+421 2 59 32 43 44, 02/59 32 43 43 

zps@zps.sk 

http://www.zps.sk  

 

ZPS je najstaršie slovenské podnikateľské združenie, ktoré obhajuje záujmy podnikateľov  

od roku 1989. Zasadzujú sa najmä za zníženie regulácie, jednoduchý imidž, budovanie 

pozitívneho obrazu podnikania.  

 

Aktivity: 

• Podieľanie sa na legislatívnom procese: https://www.zps.sk/legislativa. Platforma je 

vhodná pre podnikateľov, vrátane MSP, ktorí by mali záujem ovplyvňovať tvorbu 

legislatívy. 

• Vnímanie podnikania ako podporná činnosť: https://www.zps.sk/vnimanie-podnikania 

• Iniciatíva Slovensko 2050 zameraná na dlhodobejšie vízie Slovenska: 

https://www.zps.sk/slovensko-2050 

 

6.2. Slovenský živnostenský zväz  

Račianska 71 

831 02 Bratislava 3 

+421 2 49 24 62 34, 0911 249 157 

sekretariat@szz.sk 

http://www.szz.sk  

 

SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov a 

poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom aj verejnosti, organizuje odborné 

semináre, pripravuje odborné publikácie. Príjmy zväzu tvoria členské príspevky, dotácie, 

prostriedky z projektovej spolupráce a príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti. Je jedným 

zo zakladajúcich členov SBA.  

Podieľa sa napríklad na nasledovných aktivitách:  

 

• Činnosti k zmene legislatívy: https://www.szz.sk/cinnosti-k-zmene-legislativy.html 

• 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: 

https://www.szz.sk/zivnostensky-urad-jkm.html 

• vydáva vlastné odborné publikácie  

 

Kontakty JKM: http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr 

 

6.3. Združenie mladých podnikateľov Slovenska 

Cukrová 14  

813 39 Bratislava  

+421 2 59 32 43 44  

zmps@zmps.sk 

www.zmps.sk   

mailto:zps@zps.sk
http://www.zps.sk/
https://www.zps.sk/legislativa
https://www.zps.sk/vnimanie-podnikania
https://www.zps.sk/slovensko-2050
http://www.szz.sk/
https://www.szz.sk/cinnosti-k-zmene-legislativy.html
https://www.szz.sk/zivnostensky-urad-jkm.html
http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr
mailto:zmps@zmps.sk
http://www.zmps.sk/
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Združenie mladých podnikateľov Slovenska (s oficiálnou skratkou ZMPS) 

bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských 

podnikateľov do 40 rokov. Hlavným dôvodom vzniku bola nedostatočná 

pozornosť venovaná podpore mladej generácie podnikateľov, v ktorej je 

budúcnosť podnikania na Slovensku. 

Projekty:  

• Byrokratický nezmysel roka – projekt zameraný na debyrokratizáciu formou 

upozorňovania na najväčšie byrokratické prekážky: 

https://zmps.sk/projekty/byrokraticky-nezmysel-roka 

• Biznis info: aplikácia zameraná na zlepšenie informovanosti o aktuálnych 

legislatívnych návrhoch: https://zmps.sk/projekty/biznisinfo 

• Globálny týždeň podnikania je aktivita zameraná na získanie mladých ľudí pre 

podnikanie: https://zmps.sk/projekty/globalny-tyzden-podnikania 

 

Podujatia organizované alebo pripravované v roku 2020:  

• September 2020: Medzinárodný kongres rodinných firiem: 

https://zmps.sk/podujatia/ostatne/medzinarodny-kongres-rodinnych-firiem 

 

Ostatné podujatia sú ovplyvnené pandémiou COVID 19. Staršie a realizované podujatia je 

možné nájsť na webe: https://zmps.sk/podujatia 

 

Byrokratický nezmysel 

 

Cieľom ankety Byrokratický nezmysel roka je upriamiť pozornosť kompetentných na 

legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život podnikateľom na Slovensku. 

Anketa sa pripravuje každoročne. 

Viac informácií a aktuálnych „výhercov“ ankety je možné nájsť na:  

www.byrokratickynezmysel.sk a 

http://lepsiezakony.sk/byrokraticky-nezmysel/ 

 

6.4. Slovenská obchodná a priemyselná komora 

Grösslingová 4 

816 03 Bratislava  

+421 2 54131228 

sopkurad@sopk.sk 
http://web.sopk.sk 

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla 

na základe zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách pôvodne s povinným 

členstvom. Pôsobí na celom území Slovenska (v každom krajskom meste je zriadená regionálna 

komora SOPK) a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných 

záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí. 

Aktivity:  

• 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, 

podieľa sa tiež na tvorbe legislatívy 

• Napomáha zlaďovať záujmy svojich členov v oblasti podnikateľskej činnosti a 

ochraňuje ich pred nepoctivými obchodnými vzťahmi 

• Publikačná činnosť 

• Propagačná činnosť pre členov 

https://zmps.sk/projekty/byrokraticky-nezmysel-roka
https://zmps.sk/projekty/biznisinfo
https://zmps.sk/projekty/globalny-tyzden-podnikania
https://zmps.sk/podujatia/ostatne/medzinarodny-kongres-rodinnych-firiem
https://zmps.sk/podujatia
http://www.byrokratickynezmysel.sk/
http://lepsiezakony.sk/byrokraticky-nezmysel/
http://web.sopk.sk/
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• Vydávanie osvedčení 

• Informačná a vzdelávacia činnosť 

• Vydávanie osvedčení 

• Spolupodieľa sa tiež na tvorbe učebných osnov 

 

SOPK od roku 2002 organizuje tiež súťaž “Veľká cena SOPK” zameranú na uplatňovanie 

etických princípov v podnikaní. 

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. Okrem 

prístupu k databázam ponúk, dopytov a investičných príležitostí môžu mladí podnikatelia 

prostredníctvom platformy využívať štandardné a na tento účel vytvorené služby a projekty.  

 

Informácie o ďalších aktivitách SOPK/ RK SOPK sú dostupné na: http://web.sopk.sk 

 

6.5. Slovenská živnostenská komora 

Dolné Rudiny 3 

010 01 Žilina  

+421 41 76 45 195 

uradkomory@szk.sk 

http://www.szk.sk  

 

Komora ako samosprávna právnická osoba výrazne ovplyvňuje oblasť živnostenského 

podnikania v SR, najmä pri plnení verejnoprávnych úloh, pri využívaní poznatkov kontrolných 

orgánov, ako Slovenskej obchodnej inšpekcie, štátnych skúšobní a pod. 

Hlavné aktivity:  

• Informačná činnosť a vzdelávacia činnosť 

• Zastupovanie záujmov členov 

• Oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti, viac na: 

http://www.szk.sk/vzdelavanie-a-odborna-sposobilost/skusky-na-overenie-odbornej-

sposobilosti/ 

• Pomoc podnikateľom, napríklad v čase Koronakrízy: http://ziadost.podnikanie.help/ 

 

Informácie o ďalších aktivitách SŽK sú dostupné na: http://www.szk.sk 

 

6.6. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Úrad komory: Záhradnícka 21  

811 07 Bratislava 1 

+421 2 50 21 71 102 

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 

http://web.sopk.sk/
http://www.szk.sk/
http://www.szk.sk/vzdelavanie-a-odborna-sposobilost/skusky-na-overenie-odbornej-sposobilosti/
http://www.szk.sk/vzdelavanie-a-odborna-sposobilost/skusky-na-overenie-odbornej-sposobilosti/
http://ziadost.podnikanie.help/
http://www.szk.sk/
mailto:sppk@sppk.sk
http://www.sppk.sk/
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svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva 

v Slovenskej republike. 

 

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. 

Hlavné aktivity:  

• Poľnohospodárstvo: napríklad sprístupňovanie informácií o Spoločnej 

poľnohospodárskej politike, rastlinných, či živočíšnych komoditách 

• Potravinárstvo: napríklad Národný potravinový katalóg, či sprístupňovanie štatistík 

• Legislatíva: pravidelne informuje o legislatíve 

• Podpora: sumarizuje rôzne podporné schémy spolu s návodom na získanie informácií, 

vyhlasuje tiež vlastné výzvy, aktuálny zoznam je potreba sledovať 

• Vzdelávacie aktivity: zapája sa napríklad aj do formovania duálneho vzdelávania 

• Medzinárodné aktivity a účasti 

 

Viac informácií je potrebné hľadať na stránke organizácie: http://www.sppk.sk/ 

 

6.7. BIC Bratislava 

Zochova 5  

811 03 Bratislava 

+421 2 323 327 11 

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 

http://www.sppk.sk/
mailto:bic@bic.sk
http://www.bic.sk/
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stratégií 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 aktuálnych programoch sú dostupné na: https://www.bic.sk/podujatia 

 Informácie o ďalších aktivitách BIC sú dostupné na: https://www.bic.sk/ 

 

6.8. RPIC Prešov 

Raymanova 9  

08001 Prešov 

+421 51 75 60 380 

rpic@rpicpo.sk 

www.rpicpo.sk  

 

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov je združenie právnických osôb. 

Organizácia sa prioritne zaoberá podporou podnikania vo všetkých jej formách, s čím súvisí aj 

postupné rozširovanie poskytovaných služieb pre relevantnú cieľovú skupinu.  

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 

• Vzdelávanie – kurzy akreditované MŠVVŠ SR, poskytovanie komerčného vzdelávania, 

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  

 

https://www.bic.sk/podujatia
https://www.bic.sk/
mailto:rpic@rpicpo.sk
http://www.rpicpo.sk/
https://www.european-microfinance.org/
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6.9. Inovačné partnerské centrum Prešov 

Hlavná 139 

080 01 Prešov  

+421 51 7081 907, +421 51 7081 903 

info@ipcpo.sk 

www.ipcpo.sk  

 

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 

 

6.10. Univerzitný technologický inkubátor STU v Bratislave  

Pionierska 15  

831 02 Bratislava 

+421 918 669 209 

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 Univerzitného technologického inkubátora : 

 

START 

 

Program zameraný pre študentov najmä STU Bratislava, prípadne iných vysokých škôl, ktorí 

majú záujem podnikať. Program je dizajnovaný na tri mesiace a má výhody coworkingu, 

mentoringu, zasadaciu miestnosť, networking a pod.  

Viac informácií na: https://www.inqb.sk/sk/programy/start 

 

Program InQb 

 

Všetci študenti, doktorandi a absolventi všetkých fakúlt STU, ktorí si plánujú založiť alebo už 

majú založenú firmu s orientáciou na vývoj inovatívnych materiálov a produktov. Tiež vítame 

firmy, ktoré pracujú na technológii, ktorá pomôže spotrebiteľom a firmám vyriešiť nejaký 

problém, prípadne zefektívniť prácu ľudí. Firma musí byť mladšia ako 3 roky a v prípade bio- 

a nanotechnológií 5 rokov. Jeden uchádzač môže byť podporený v inkubátore najviac s dvomi 

obchodnými spoločnosťami. Študenti môžu využívať výhody mentoringu, networkingu, 

marketingu a pod.  

Viac informácií je dostupných na: https://www.inqb.sk/sk/programy/inqb  

mailto:info@ipcpo.sk
http://www.ipcpo.sk/
http://www.ipcpo.sk/
mailto:info@inqb.sk
http://www.inqb.sk/
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SBA   Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2020 

78 

 

6.11. Startup centrum TUKE 

Nemcovej 5 

042 00 Košice 

+421 55 602 2039 

frantisek.jakab@tuke.sk 

https://www.startupcentrum.tuke.sk/ 

 

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 STARTUP centra/ Inkubátora TUKE ako aj o možnostiach zapojiť 

sa nájdete na: https://www.startupcentrum.tuke.sk/ 

 

6.12. Junior Chamber International – Slovakia, n.o. 

Dolnozemská cesta 1  

851 02 Bratislava  

0905 403 596 

jci@jci.sk 

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  

mailto:frantisek.jakab@tuke.sk
https://www.startupcentrum.tuke.sk/
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• organizácia sa podieľa na iniciatíve s názvom „Mladý inovatívny podnikateľ“. Súťaž 

je určená pre mladých podnikateľov, ktorí uplatňujú vo svojej firme inovatívne postupy 

• 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“  

 

Viac informácií o aktivitách a podujatiach organizovaných JCI na rok 2020 je k dispozícii 

na web stránke: http://www.jci.sk/aktivity-a-podujatia/. 

 

6.13. Únia klastrov Slovenska  

Piaristická 2  

949 01 Nitra 

+421 37 654 24 21 

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: 

Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region 

Program: Danube Transnational Programme 

Trvanie projektu: júl 2018 – jún 2021Lead  

partner: IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. for the Development of the Industry (Maďarsko) 

www.uksk.sk/projekty/danubechance2-0/?noredirect=sk_SK 

 

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) 

http://uksk.sk/projekty/finance4socialchange/?noredirect=sk_SK 

 

Viac informácií o činnosti ÚKS je k dispozícii na web stránke: http://www.uksk.sk 

 

6.14. Crowdfundingové finančné platformy 

 

Crowdfunding (niekedy označovaný ako crowdfinancing alebo crowdsourced capital, 

slovensky kolektívne (davové) financovanie alebo kolektívna podpora) je spôsob získavania 

http://www.jci.sk/aktivity-a-podujatia/
mailto:info@uksk.sk
http://www.uksk.sk/
http://www.uksk.sk/projekty/danubechance2-0/?noredirect=sk_SK
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kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého 

množstva zúčastnených, ktorí za svoj príspevok očakávajú špeciálne odmeny. Charity a 

neziskové organizácie využívajú tento zbierkový model už dlhú dobu v offline kontexte; ale 

s príchodom sociálnych médií a web 2.0 technológií sa crowdfunding stal životaschopným 

zbierkovým mechanizmom aj pre ďalšie skupiny. Najznámejšie crowdfungingové platformy 

predstavujeme aj v tomto Sprievodcovi. 

 

6.15. Crowdberry, a.s. 

Staromestská 3 

811 03 Bratislava 

+421 918 865 073 

info@crowdberry.sk 

https://www.crowdberry.eu/ 

 

Platforma Crowdberry pomáha podnikateľom – či už startupom alebo fungujúcim podnikom 

(väčšinou MSP) získavať prostriedky prostredníctvom crowdfundingu. Najčastejšie ide 

o formu investovania, kedy individuálni investori podporia investičný zámer zverejnený 

na platforme a výmenou za to dostávajú majetkový podiel vo firme. Platforma tak umožňuje 

získať zdroje pre rozvoj firiem na svoj ďalší rozvoj. Určitú bariéru predstavuje pomerne vysoko 

nastavená hodnota vstupnej investície pre investora. Pre malé a stredné podniky však môže 

platforma predstavovať zaujímavú cestu ako získať pomerne vysoké čiastky na svoj rozvoj. 

Viac informácií o činnosti Crowdberry je k dispozícii na web stránke: 

https://www.crowdberry.eu/ 

 

6.16. Startlab 

Nadácia Centra pre filantropiu (správca) 

Baštová 5 

811 03 Bratislava 

+421 918 393 972 

info@startlab.sk 

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.  

Viac informácií o činnosti Startlab je k dispozícii na web stránke: 

https://www.startlab.sk/domov/ 

 

6.17. HitHit, s.r.o. 

Türkova 2319/5b 

CZ - 149 00 Praha 4  

+420 778 779 927 

tereza.jakesova@hithit.cz 

www.hithit.com  
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mailto:info@crowdberry.sk
https://www.crowdberry.eu/
https://www.crowdberry.eu/
mailto:info@startlab.sk
http://www.startlab.sk/
https://www.startlab.sk/domov/
mailto:tereza.jakesova@hithit.cz
http://www.hithit.com/
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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 

 

6.18. Startovač 

Army of Darkness s.r.o. 

U Slovanky 5 

180 00 Praha 8 

+420 734 446 000 

info@startovac.cz 

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/ 

 

6.19. Conda 

CONDA Crowdinvesting Slovakia s.r.o 

Nám. SNP 30 

811 01 Bratislava 

+421 2 20906431 

team@conda.sk 

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.hithit.com/sk/home
mailto:info@startovac.cz
http://www.startovac.cz/
https://www.startovac.cz/
mailto:team@conda.sk
http://www.conda.sk/
https://www.conda.sk/sk/home-slovakia/
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7.  Opatrenia proti kríze spojenej s COVID 19 
 

V rámci podpory malých a stredných podnikov (MSP) a samostatne zárobkovo činných osôb 

(SZČO) bolo prijatých viacero opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov a ekonomických 

následkov krízy spôsobenej ochorením vírusom Covid 19. Niektoré z opatrení sme spomenuli 

v Sprievodcovi vyššie, nasledujúca časť ich sumarizuje. 

 

7.1. Finančný trh a banková oblasť 

 

Vláda SR prijala viacero opatrení, či už v oblasti odkladu splátok úverov, 

leasingov, bankovej záruky štátu, ako aj poskytnutím výhodných finančných 

produktov a služieb cez štátne finančné inštitúcie ako je EXIMBANKA, 

Slovenská záručná a rozvojová banka či Slovak Investment Holding. 

Viac informácií na: https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/ 

 

7.1.1. Bezodplatný odklad splátok úveru do maximálne 9 mesiacov.  

 

Odklad nespôsobuje zvýšenie celkovej výšky úveru, avšak úver sa počas obdobia odkladu 

naďalej úročí. Uplatnenie odkladu splácania úveru nemá negatívny dopad na záznam v registri 

úverov. Podnikateľ môže požiadať o odklad na jeden úver iba raz. Na poskytnutie odkladu musí 

spĺňať MSP alebo SZČO podmienku, že v čase žiadosti nie je v omeškaní platenia úveru viac 

ako 30 kalendárnych dní, nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100€ pri inom úvere 

a nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013. Banka povolí odklad 

splátok istiny a/alebo úroku úveru alebo odklad splatnosti úveru na dobu najviac 9 

mesiacov, v nebankových a leasingových spoločnostiach môže dlžník požiadať o odklad 

splácania najdlhšie na 3 mesiace s možnosťou predĺženia odkladu splácania o ďalšie 3 

mesiace. Celkovo si tak môže odložiť splátky na dobu najviac 6 mesiacov. Nezaplatené úroky 

za obdobie odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po 

uplynutí odkladu splácania úveru. 

Viac informácií aj na: https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-splatok-uveru/ 

 

7.1.2. Banková záruka štátu 

 

Poskytuje sa vo forme finančnej pomoci na podporu udržania prevádzky alebo zabezpečenia 

likvidity. Forma pomoci:  

Finančná pomoc na udržanie prevádzky. Poskytovateľom finančnej pomoci je Ministerstvo 

financií SR prostredníctvom dvoch sprostredkovateľov pomoci – Slovenskej záručnej a 

rozvojovej banky (SZRB) a EXIMBANKY SR Cieľom pomoci je zabezpečiť udržanie 

zamestnanosti a prevádzky v MSP prostredníctvom:  

• záruky za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci 

• úhrady úroku z úveru (bonifikácia úroku) poskytnutého sprostredkovateľom pomoci. 

Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity. Poskytovateľom finančnej pomoci sú 

EXIMBANKA SR a Slovak Investment Holding (SIH), ktoré poskytujú pomoc 

prostredníctvom bánk. Cieľom tejto pomoci je zabezpečiť prístup k zvýhodnenému 

financovaniu pre všetky typy podnikov. Finančná pomoc je poskytovaná vo forme: 

• záruky za úver poskytnutý bankou 

• odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou. 

Viac informácií na: https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/bankova-zaruka-statu/  

https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-splatok-uveru/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/bankova-zaruka-statu/
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7.1.3. Slovenská záručná a rozvojová banka 

 

Odklad splátok úveru  

 

SZRB umožňuje svojim klientom, ktorí vo svojom podnikaní pocítili negatívne dopady 

pandemickej situácie odklad splátok úveru až na 9 mesiacov. 

https://www.szrb.sk/files/files/web_odklad%20splatok%20uveru(1).pdf 

 

Poskytnutie prevádzkového úveru „PODNIKATEĽ 2020“ 

  

Poskytovanie úveru je zamerané na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikov, 

poskytnutím finančnej pomoci Ministerstva Financií SR vo forme záruky za úver poskytnutý 

bankou a úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (bonifikácia úroku). Požiadať 

o poskytnutie môže MSP, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť. Finančné prostriedky z úveru 

je možné použiť na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky 

a zamestnanosti, financovanie investícii do hmotného a/alebo nehmotného majetku súvisiacich 

s udržaním prevádzky a zamestnanosti a splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a/alebo 

zdravotným poisťovniam. 

Výška úveru a podmienky: 

• od 10 000,- eur do 350 000,- eur a zároveň maximálna výška úveru nesmie presiahnuť  

50 % celkového obratu za rok 2019 

• doba splatnosti je 3 roky 

• jednorazové alebo postupné čerpanie úveru 

• odklad splácania istiny a úroku na obdobie 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru 

Viac informácií na: https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-

podnikatek-2020span/ 

 

7.1.4. EXIMBANKA SR 

 

Odklad splátok úveru 

 

Je určený podnikateľom, klientom banky, ktorým aktuálna situácia spôsobila zníženie príjmov 

či tržieb, pozastavenie plnenia alebo zrušenie obchodných kontraktov. Zmena podmienok bude 

riešená na základe dodatku k úverovej zmluve, pričom odklad splátok úveru neznamená 

odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej 

štandardne úročený. 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-

udalosti/aktuality/eximbanka-sr-podporuje-podnikatelov-pri-znizeni-negativnych-dopadov-

sposobenych-koronavirusom.html?page_id=219247 

 

Poskytnutie prevádzkového úveru „COVID” 

 

Úver je určený exportérom - MSP, ktorí v rámci svojej činnosti realizujú 

exportné aktivity a vykonávajú svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) 

účtovné obdobia pred podaním žiadosti o COVID úver. Finančné 

prostriedky z úveru je možné použiť na financovanie prevádzkových 

nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti, financovanie 

investícií do hmotného alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním 

prevádzky a zamestnanosti a platenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným 

poisťovniam, pokiaľ tieto záväzky neprekračujú lehotu splatnosti viac ako 180 dní. Klientom 

https://www.szrb.sk/files/files/web_odklad%20splatok%20uveru(1).pdf
https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/
https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-udalosti/aktuality/eximbanka-sr-podporuje-podnikatelov-pri-znizeni-negativnych-dopadov-sposobenych-koronavirusom.html?page_id=219247
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-udalosti/aktuality/eximbanka-sr-podporuje-podnikatelov-pri-znizeni-negativnych-dopadov-sposobenych-koronavirusom.html?page_id=219247
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-udalosti/aktuality/eximbanka-sr-podporuje-podnikatelov-pri-znizeni-negativnych-dopadov-sposobenych-koronavirusom.html?page_id=219247
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je poskytnutá pevná úroková sadzba úveru vo výške 4,00 % p. a. počas celého obdobia 

splatnosti úveru. 

Výška úveru a podmienky: 
• od 100 000,- eur do 500 000,- eur a zároveň maximálna výška úveru nesmie presiahnuť 

50 % celkového obratu MSP za rok 2019 

• doba splatnosti je 3 roky 

• odklad splácania istiny a úrokov je 12 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom 

začalo prvé čerpanie úveru 

• splácanie prebieha v pravidelných rovnomerných mesačných splátkach počas 24 

mesiacov po uplynutí 12 mesačného obdobia odkladu splácania istiny a úrokov 

• výška záruky Ministerstva financií SR predstavuje 80 % zostatku istiny prevádzkového 

úveru. 

O úver je možné požiadať e-mailom prostredníctvom coviduver@eximbanka.sk. 

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-

produkty.html?page_id=96 

 

Poistenie krátkodobého vývozného úveru. 

 

Vďaka využitiu výnimky Európskej komisie, ktorá aktuálne platí do 31. decembra 2020, môže 

EXIMBANKA SR umožniť slovenským exportérom pokračovať v aktivitách. Urobí tak 

prostredníctvom poistenia krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným 

a politickým rizikám so splatnosťou do 2 rokov a to poistením ich pohľadávky na bezpečné 

teritóriá (krajiny EU, Kanada, UK, USA).  

Využitie poistenia krátkodobého vývozného dodávateľského úveru umožňuje: 

• znížiť riziká vyplývajúce z platobnej neschopnosti zahraničného odberateľa 

• znížiť riziká platobnej nevôle zahraničného odberateľa  

• využiť pohľadávky ako zabezpečenie v prípade rôznych foriem financovania  

• aj naďalej poskytovať zahraničnému odberateľovi odloženú splatnosť pohľadávky 

• krytie proti politickým rizikám, napr. vyššia moc - administratívne opatrenia spôsobené 

pandémiou COVID-19 

Viac informácií na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-

sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-

komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120 

 

7.1.5. Slovak Investment Holding 

 

SIH antikorona záruka 

 

Cieľom ktorej je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou 

situáciou udržať pracovné miesta. Program pozostáva zo záruk pre banky oprávnené 

poskytovať úvery v SR, ktoré budú následne poskytovať zvýhodnené preklenovacie úvery 

pre MSP a živnostníkov, ktoré môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie 

úrokových sadzieb. Konečné úvery pre MSP tak môžu byť vďaka SIH antikorona záruke 

bezúročné. Finančné prostriedky z úveru je možné použiť výhradne na: 

 obstaranie hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením 

počtu pracovných miest, vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch a doplnkového 

prevádzkového kapitálu 

 prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a so 

založením, posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP (napr. nákup 

zásob/tovarov/služieb, energie, a pod.) 

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty.html?page_id=96
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty.html?page_id=96
https://www.eximbanka.sk/buxus/docs/Produkty/5_-_2020_Docasne_oznamenie_CS_k_cl._107_108.pdf
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/poistne-produkty/poistenie-kratkodobych-vyvoznych-dodavatelskych-uverov-proti-komercnym-a-politickym-rizikam-produkt-a-b.html?page_id=120
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 prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest na 

podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu 

sociálne orientovaných opatrení (napr. udržanie pracovných miest a pod.) 

 prevádzkový kapitál na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku 

udalostí mimo kontroly podniku. 

 

Pomoc v rámci tohto finančného nástroja je poskytovaná v súlade s podmienkami de minimis 

tzn. pomoc pre jeden podnik nesmie presiahnuť 200 000,- eur. 

Požiadať o zvýhodnený úver môžu vo svojich bankách živnostníci a MPS. Zoznam bánk, ktoré 

sú zapojené do „SIH antikorona záruka”: SLSP, VÚB, BKS Bank, UniCredit Bank, ČSOB, 

OTP, Oberbank a Tatrabanka.  

Výška úveru a podmienky: 
 zvýhodnený úver do výšky 1,2 mil.,- eur 

 doba splatnosti max. 4 roky (vrátane 12 mesačného odkladu splátok) 

 odklad splácania istiny a úroku na obdobie 12 mesiacov odo dňa prvého 

čerpania úveru 

 úroková dotácia do výšky 4 %, t. j. úroky bude znášať SIH, vďaka čomu môže MSP 

v prípade udržania zamestnanosti získať úver nízkoúročne až bezúročne 

 úverové zdroje je možné použiť na investičné a prevádzkové náklady MSP v záujme 

udržania zamestnanosti 

Viac informácií na: https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/slovak-investment-holding/ 

 

7.2. Opatrenia v pracovno – právnej oblasti 

 

7.2.1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/ 

https://www.socpoist.sk/ 

 

Vláda SR prijala päť foriem priamej finančnej pomoci v podobe príspevkov na udržanie 

zamestnanosti, čiastočnú náhradu zníženia či úplnej straty príjmu.  

Prijali sa zmeny: 

• umožňujúce odklad či odpustenie odvodov  

• v podmienkach nároku na nemocenské dávky (nemocenské a ošetrovné) z dôvodu 

nariadených povinných karantén 

• v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré reagujú na aktuálne obmedzenia 

Príspevky nebudú podliehať zdaneniu a nebudú sa vykazovať ako tržba. Formulár na podanie 

žiadostí: www.pomahameludom.sk  alebo www.neprepustaj.sk. 

 

Príspevok na mzdu zamestnancov v pracovnom pomere v povinne uzavretej prevádzky 

 

O ten môže požiadať zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorá 

zamestnáva, ktorý v čase vyhlásenej KS udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti 

uzatvorenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia ÚVZ. 

Príspevok sa neposkytuje na zamestnancov, ktorí́ poberajú́ dávky sociálneho zabezpečenia (PN, 

OČR), alebo čerpajú dovolenku. Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho 

priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.    

Viac informácií na: https://www.pomahameludom.sk/  a  

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/na-mzdu-zamestnancov-povinne-uzavretej-

prevadzky/ 

 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/slovak-investment-holding/
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/
https://www.socpoist.sk/
http://www.pomahameludom.sk/
http://www.neprepustaj.sk/
https://www.pomahameludom.sk/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/na-mzdu-zamestnancov-povinne-uzavretej-prevadzky/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/na-mzdu-zamestnancov-povinne-uzavretej-prevadzky/
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Príspevok na mzdu zamestnancov v pracovnom pomere v obmedzenej prevádzke 

 

Môže oň požiadať zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorá 

zamestnáva, na ktorého sa v čase vyhlásenej KS nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo 

obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe opatrenia ÚVZ, ale ktorý napriek poklesu tržieb 

udrží pracovné miesta. Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu formu finančného príspevku 

na celé obdobie poskytovania príspevku.  

Výška príspevku:  

• úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac 

vo výške 880,- eur, alebo 

• paušálny príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca v nadväznosti na pokles 

tržieb zamestnávateľa, určených porovnaním, výberom z troch možností. 

Viac informácií na: https://www.pomahameludom.sk/  a 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/na-mzdu-zamestnancov-obmedzenej-

prevadzky/  

 

Príspevok pre SZČO podľa percenta poklesu tržieb 

 

Môže oň žiadať SZČO, ktorá v čase vyhlásenej KS prerušila alebo obmedzila 

vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ na základe opatrenia ÚVZ alebo SZČO 

ktorej poklesli tržby o najmenej 20% a bola nemocensky a dôchodkovo poistená 

(povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 alebo čerpá tzv. odvodové 

prázdniny. Príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá má súbežne 

uzatvorený pracovný pomer, zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Spôsob 

určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej 

zdravotnej poisťovni. Výška príspevku na jednotlivé mesiace je na doleuvedených stránkach.  

Viac informácií na stránke: https://www.pomahameludom.sk/  a 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/pre-szco-podla-poklesu-trzieb/  

 

Príspevok pre SZČO a 1-osobové s.r.o. na náhradu straty príjmu  

 

Je určený pre fyzickú osobu, ktorá od 13. marca 2020 nemá žiadny iný príjem z podnikateľskej, 

nepodnikateľskej a závislej činnosti. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo 

zárobkovej činnosti vo výške 105,- eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210,- eur za mesiac 

apríl a máj 2020.  

Viac informácií na: https://www.pomahameludom.sk/ a 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/pre-szco-a-1-osobove-s-r-o-na-nahradu-straty-

prijmu/  

 

Dotácia pre SZČO, fyzickú osobu (tzv. SOS dotácia) 

 

Je určená tým, ktorá z dôvodu KS nevykonáva činnosť, túto činnosť vykonávala pred dňom 

vyhlásenia KS a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a nepoberá 

žiadnu inú dávku ani príspevok (napr. dohodári). Paušálny príspevok / humanitárna pomoc vo 

výške 105,- eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210,- eur za mesiac apríl až do skončenia KS. 

Viac informácií na: https://www.pomahameludom.sk/  a 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/domov/fyzicka-osoba/nie-som-zamestnany/  

https://www.pomahameludom.sk/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/na-mzdu-zamestnancov-obmedzenej-prevadzky/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/na-mzdu-zamestnancov-obmedzenej-prevadzky/
https://www.pomahameludom.sk/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/pre-szco-podla-poklesu-trzieb/
https://www.pomahameludom.sk/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/pre-szco-a-1-osobove-s-r-o-na-nahradu-straty-prijmu/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/pre-szco-a-1-osobove-s-r-o-na-nahradu-straty-prijmu/
https://www.pomahameludom.sk/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/domov/fyzicka-osoba/nie-som-zamestnany/
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Odklad platby odvodov  

 

Týka sa zamestnávateľa a povinne poistené SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo 

príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac. Odklad odvedenia poistného na sociálne 

poistenie a preddavku na zdravotné poistenie (odvod) pre povinne nemocensky poistenú a 

povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2020 až 

do 31. júla 2020 za apríl a máj do 31. decembra 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže 

ustanoviť vláda SR svojim nariadením. Poistného, ktoré platí zamestnanec, a odvádza 

zamestnávateľ, sa uvedené netýka. Spôsob určenia poklesu tržieb určený žiadateľom sa 

na účely odkladu sociálnych odvodov oznamuje Sociálnej poisťovni prostredníctvom 

formulára/čestného vyhlásenia: https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie/68510s 

Viac informácií na: https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-platby-odvodov/ 

 

• Spôsob určenia poklesu tržieb určený žiadateľom sa na účely odkladu zdravotných 

odvodov  oznamuje príslušnej zdravotnej poisťovni prostredníctvom 

formulára/čestného vyhlásenia:  VšZP: https://www.vszp.sk/platitelia/odklad-

splatnosti-preddavkov/ziadost-odklad-splatnosti-preddavku.html 

• Union: https://www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-v-suvislosti-so-

sirenim-KORONA-virusu-COVID-19.html  

• Dôvera:  https://www.dovera.sk/koronavirus#tabpanel-pla 

 

Odklad a odpustenie platby príspevkov na DDS 

 

Odklad povinnosti uhradiť príspevky a odpustenie platby príspevkov na doplnkové 

dôchodkové sporenie (DDS) je možné požiadať za zamestnanca vykonávajúceho prácu 

zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 

do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným 

umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca. 

• O odklad môže požiadať zamestnávateľ a povinne poistená SZČO, ktorí vykazujú 

pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac. Platby 

za mesiac marec 2020 je nutné uhradiť najneskôr do 31. júla 2020.  
• O odpustenie môže požiadať zamestnávateľ a povinne poistená SZČO, ak v apríli 2020 

mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia ÚVZ SR najmenej na 15 dní. O 

odpustenie platieb je možné požiadať za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré 

môže ustanoviť vláda SR svojim nariadením.  

 

Viac informácií na: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-

oblast/pracovna-oblast/ a https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-platby-

prispevkov-na-dds/ 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odpustenie-platby-prispevkov-na-dds/ 

 

7.3. Oblasť daní, ciel a účtovníctva 

https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/ 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia 

 

Vláda SR prijala viacero opatrení v oblasti dane z príjmov, DPH, cla, miestnych daní, 

spotrebných daní, dane z motorových vozidiel  a používania eKasy.   

https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie/68510s
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-platby-odvodov/
https://www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/ziadost-odklad-splatnosti-preddavku.html
https://www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/ziadost-odklad-splatnosti-preddavku.html
https://www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-v-suvislosti-so-sirenim-KORONA-virusu-COVID-19.html
https://www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-v-suvislosti-so-sirenim-KORONA-virusu-COVID-19.html
https://www.dovera.sk/koronavirus#tabpanel-pla
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-platby-prispevkov-na-dds/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-platby-prispevkov-na-dds/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odpustenie-platby-prispevkov-na-dds/
https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia
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Odklad daňového priznania a platby dane 

 

Môžu oň požiadať všetky právnické a fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové 

priznanie k dani z príjmov. Odklad povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov a 

povinnosti zaplatiť daň z príjmov  

• za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny  rok 2019 do konca kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po skončení obdobia pandémie  

• za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, najviac o tri mesiace alebo o šesť 

mesiacov (ak mal príjmy zo zahraničia) od pôvodného termínu na podanie daňového 

priznania, 

• v prípade ak podal riadny odklad daňového priznania, pričom predĺžená lehota na 

podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie.  

Viac informácií na: https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-danoveho-

priznania-a-platby-dane/ 

Formulár na oznámenie predĺženia na stránke Finančnej správy: 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia 

 

Preplatky na dani z príjmov 

 

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré si uplatnili v daňovom priznaní k dani z príjmov 

podanom počas obdobia pandémie daňový preplatok, ten im bude vrátený do 40 dní od konca 

kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov.  

Viac informácií na: https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/ a 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/preplatky/ 

 

Nedoplatky na dani z príjmov 

 

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré využili možnosť podať oneskorene daňové priznanie 

k dani z príjmov, nebudú mať daňový nedoplatok za oneskorené podanie daňového priznania k 

dani z príjmov a za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote a oneskorené 

podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a za neodvedenie dane z príjmov v 

zákonom ustanovenej lehote.  

Viac informácií na: https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/ 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informaci

e/Covid19/2020.05.13_korona_DzP.pdf 

 

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel 

 

Lehota, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie, alebo začala plynúť počas obdobia 

a považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň do konca kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Preddavky na daň z motorových 

vozidiel splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný 

platiť. Nezaplatené preddavky vyrovná úhradou dane z motorových vozidiel v odloženej lehote 

na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.  

Viac informácií na: https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/ a 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/dan-z-motorovych-vozidiel/  

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-danoveho-priznania-a-platby-dane/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-danoveho-priznania-a-platby-dane/
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia
https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/preplatky/
https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.05.13_korona_DzP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.05.13_korona_DzP.pdf
https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/dan-z-motorovych-vozidiel/
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Odpočet daňovej straty 

 

Všetky právnické, ako aj fyzické osoby, ktoré v predošlých zdaňovacích 

obdobiach dosiahli daňovú stratu, pričom v bežnom zdaňovacom období 

vykázala kladný základ dane. V prípade, ak už daňový subjekt podal 

daňové priznanie k dani z príjmov a chce si uplatniť odpočet daňovej 

straty, môže tak urobiť, a to podaním opravného daňového priznania, resp. 

dodatočného daňového priznania. Odpočet daňových strát, ktoré doteraz 

neboli uplatnené a nárok na ich uplatnenie nezanikol. 

Viac informácií na: https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/ 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odpocet-danovej-straty/ 

 

Výhodnejšie platenie preddavkov na daň z príjmov 

 

Umožňuje SZČO a firmám platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok na 

základe oneskorene podaného daňového priznania, ale stále podaného v období pandémie.  

Viac informácií na: https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/ 

a https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/vyhodnejsie-platenie-preddavkov-na-dan-z-

prijmov/ 

 

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov 

 

SZČO a firmy, platiace preddavky na daň z príjmov splatné v období pandémie, ktoré 

zaznamenali pokles tržieb najmenej o 40 % oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom 

kalendárnom roku. Nezaplatené preddavky bude daňový subjekt povinný vyrovnať v daňovom 

priznaní za rok 2020, teda do marca 2021. Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov sa 

prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020. 

Viac informácií na: https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/  a 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-platenia-preddavkov-na-dan-z-prijmov/ 

 

Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní na žiadosť daňových subjektov 

 

Prerušenia sa týkajú:  

• Prerušenie výkonu daňovej kontroly  

• Prerušenie daňového konania 

• Lehoty v daňovom konaní – na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa 

premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva 

vymáhať daňový nedoplatok 

• Lehoty v účtovníctve - predlžujú sa lehoty účtovných jednotiek na plnenie si niektorých 

povinností  

• Odloženie daňových exekúcií, pričom všetky daňové exekúcie sa zo zákona odložené. 

Viac informácií k uvedeným opatreniam: https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/ a 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/lehoty-konania-a-sankcie/ 

 

Úprava k daňovým priznaniam k DPH a splatnosti DPH 

 

Daňovým nedoplatkom na DPH, nadmerného odpočtu DPH ako i registrácie pre DPH. 

Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na 

podanie daňového priznania k DPH. Nezaplatená daň splatná počas platnosti opatrení sa zase 

https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odpocet-danovej-straty/
https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/vyhodnejsie-platenie-preddavkov-na-dan-z-prijmov/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/vyhodnejsie-platenie-preddavkov-na-dan-z-prijmov/
https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-platenia-preddavkov-na-dan-z-prijmov/
https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/lehoty-konania-a-sankcie/
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nebude považovať za daňový nedoplatok, ak ju subjekt zaplatí do mesiaca po skončení 

pandémie.  

Viac informácií na:  https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/ 

a https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/dph/ 

 

Miestne dane a poplatky 

 

Odklad lehoty podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné 

automaty alebo k dani za nevýherné hracie prístroje. 

Viac informácií na: https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/miestne-dane-a-miestny-

poplatok/  

 

Uplatnenie zvýhodnenej sadzby dane 

 

Daňový subjekt, ktorý si  uplatňuje zvýhodnenú sadzbu spotrebnej dane 

z minerálneho oleja a počas pandémie nemôže preukázať splnenie 

podmienok, môže uplatniť takúto sadzbu spotrebnej dane, ak preukáže 

splnenie podmienok podľa osobitného predpisu za každé zdaňovacie obdobie 

pripadajúce na obdobie pandémie do konca kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.  

Viac informácií na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200425 

 

eKasa 

 

Všetky právnické alebo fyzické osoby, ktoré sú povinné evidovať tržby prostredníctvom 

registračnej pokladnice (eKasy) si môžu uplatniť odklad plnenia oznamovacích povinností 

držiteľa eKasa klient. Tieto povinnosti sa považujú za splnené, ak sa tieto skutočnosti oznámia 

do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

Viac informácií na:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200425 

a https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/e-kasy/ 

 

Clo a úpravy prijaté v súvislosti s opatreniami koronakrízy 

 

• Lehota na predloženie tovaru na colnom úrade určenia v colnom režime tranzit 

• Lehoty v colnom režime dočasné použitie, colné orgány môžu predĺžiť lehotu na spätný 

vývoz 

• Odloženie vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní 

• Doručovanie rozhodnutí vydaných podľa colných predpisov 

• Zánik zodpovednosti za colný priestupok alebo colný delikt 

• Zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s ochranou práv duševného 

vlastníctva colnými orgánmi 

• Odňatie povolenia a vyradenie z evidencie  

Viac informácií TU a TU a TU. 

 

7.4. Zníženie administratívnej záťaže pre MSP 

 

Vláda SR prijala opatrenia, ktoré zmierňujú administratívnu záťaž v procesných postupoch, 

ochrane veriteľov, vybavovaní dokladov a osvedčení. To uľahčuje život podnikateľom 

pri rôznych úradných či súdnych konaniach.  

 

https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/dph/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/miestne-dane-a-miestny-poplatok/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/miestne-dane-a-miestny-poplatok/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200425
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200425
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/e-kasy/
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Pozastavenie živnosti 

 

Podnikateľom vykonávajúcim činnosť na základe živnostenského oprávnenia sa počas trvania 

KS umožňuje pozastaviť živnosť aj na obdobie kratšie ako 6 mesiacov. Živnostník môže 

pozastaviť živnosť na tak dlho, ako potrebuje (maximálne však na 3 roky). Živnostník tak 

nemusí platiť sociálne odvody, a ak sa nahlási na miestne príslušný Úrad práce ako 

nezamestnaný, nemusí platiť ani zdravotné odvody. Tieto odvody nemusí ani po obnovení 

živnosti doplatiť. 

Viac informácií na:  https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/skratenie-lehoty-na-

pozastavenie-zivnosti/ 

 

Úprava plynutia lehôt  

 

• obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych 

vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch 

• obmedzenie plynutia procesných lehôt (neplynú zákonné lehoty ani lehoty určené 

súdom) na strane účastníkov konania a strán  

• liberalizácia plnenia povinností na úseku štatistického zisťovania, aby nesplnenie 

povinnosti vo vymedzenom rozsahu nebolo posudzované ako nesplnenie povinnosti.   

Viac informácií na: https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/lehoty-a-liberalizacia-

plnenia-niektorych-povinnosti/  

a https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200425 

 

Opatrenia v súdnych konaniach 

 

V súvislosti s úpravou plynutia lehôt boli pridané aj určité opatrenia v súdnych konaniach: 

• pojednávania na súdoch a účasť verejnosti  

• možnosť rozhodovať per rollam 

• predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu 

• obmedzenie výkonu dražby  

• obmedzenie výkonu záložného práva 

• odklad exekúcie fyzických osôb  

Viac informácií na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200425 

a https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-exekucie-2/ 

 

Dočasná ochrana podnikateľov 

 

Je určená osobám, ktoré sa do problémov dostali v dôsledku pandémie, a nie osobám, ktoré 

neplnili svoje záväzky pred jej vypuknutím. Žiadateľ musí vyplniť formulár dostupný na MS 

SR a žiadosť podať výlučne elektronicky na príslušnom súde podľa sídla/miesta podnikania s 

výnimkou pre FO, ktoré môžu podať žiadosť aj písomne. 

Ak žiadosť bude spĺňať predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne 

dočasnú ochranu vydaním potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany, ktoré sa zapíše 

v Obchodnom vestníku. Toto zverejnenie má voči tretím osobám právne účinky. Dočasná 

ochrana zanikne automaticky 1. októbra 2020, ak nedôjde k jej predĺženiu na základe nariadenia 

vlády. 

 prerušenie konkurzného a exekučného konania začatého po 12. marci 2020 voči 

podnikateľovi pod dočasnou ochranou; 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/skratenie-lehoty-na-pozastavenie-zivnosti/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/skratenie-lehoty-na-pozastavenie-zivnosti/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/lehoty-a-liberalizacia-plnenia-niektorych-povinnosti/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/lehoty-a-liberalizacia-plnenia-niektorych-povinnosti/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200425
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200425
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/odklad-exekucie-2/
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 nemožnosť vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod touto ochranou alebo od 

nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok 

pred poskytnutím dočasnej ochrany  

 nemožnosť započítania pohľadávok  

 voči podnikateľovi pod ochranou prestávajú plynúť lehoty na uplatnenie nárokov z 

odporovateľných právnych úkonov; 

 nemožnosť začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na majetok podniku voči 

podnikateľovi pod dočasnou ochranou;  

 záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po 

poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania 

oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami; 

 povinnosť podnikateľa pod dočasnou ochranou vynaložiť snahu, aby 

jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere (napr. rozdelí zisk 

alebo iné vlastné zdroje a zdrží sa nakladania s majetkom podniku, 

pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v majetku, využití alebo určení 

tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie). 

Viac informácií na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Docasna-ochrana.aspx 

a https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/docasna-ochrana-podnikatelov-a-ochrana-

najomcov/ 

  

Predĺženie platnosti osvedčení a licencií  

 

• v úseku ochrany pred požiarmi – pri fyzických osobách a podnikateľoch technik, 

preventinár a špecialista požiarnej ochrany 

• v hasičských jednotkách – povolenie vykonávať činnosť aj bez absolvovania odbornej 

prípravy 

• v horských záchranných službách – pozastavené lehoty na vykonanie odbornej prípravy 

a školení 

• v službách v oblasti súkromnej bezpečnosti – predĺženie platnosti preukazu, licencie 

• osvedčenia o evidencii 

• osvedčenia technikov technickej kontroly ako aj platnosti STK a emisnej kontroly 

• v oblasti cestnej dopravy (predĺženie platnosti dokladov) 

Viac informácií na:  https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/osvedcenia/ 

 

Pomoc pre cestovné kancelárie 

 

Na pomoc cestovným kanceláriám v dôsledku mimoriadnej situácie na Slovensku boli prijaté 

opatrenie, ktoré umožňujú cestovným kanceláriám poskytnúť klientovi služby uvedené v 

zmluve o zájazde.  

Tie sú oprávnené:  

• navrhnúť klientovi zmenu zmluvy o zájazde alebo 

• ho informovať o náhradnom zájazde, ak klient neprijme navrhnutú zmenu zmluvy 

o zájazde 

•  

K hlavným podmienkam opatrenia o.i. patrí:  

• cestovná kancelária informuje klienta o náhradnom zájazde v písomnej forme a 

klientovi toto oznámenie doručí rovnakým spôsobom, akým bola klientovi doručená 

zmluva o pôvodnom zájazde 

• cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s klientom na poskytnutí náhradného 

zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Docasna-ochrana.aspx
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/docasna-ochrana-podnikatelov-a-ochrana-najomcov/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/docasna-ochrana-podnikatelov-a-ochrana-najomcov/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/osvedcenia/
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• ak sa cestovná kancelária s klientom do 31. augusta 2021 nedohodnú na poskytnutí 

náhradného zájazdu, cestovná kancelária je povinná klientovi vrátiť všetky platby, ktoré 

od neho prijala na základe zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 

2021 

Viac informácií na: https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/cestovne-kancelarie-a-

zajazdy/ 

 

Ochrana nájomcov 

 

Ochrana sa zabezpečuje na základe nemožnosti prenajímateľa jednostranne ukončiť nájom 

z dôvodu neplatenia nájomného. Prenajímateľ nemôže do konca roka 2020 jednostranne 

ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, ak dôvod 

spočíva v omeškaní nájomcu s platením nájomného vrátane platieb obvykle spojených 

s nájmom splatného od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. 

Viac informácií na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200425 

a https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/docasna-ochrana-podnikatelov-a-ochrana-

najomcov/ 

 

Pomoc s nájomným 

 

Dotáciu na nájomné bude možné poskytnúť vo výške, v akej bola poskytnutá zľava 

z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 

50 % nájomného. Ak teda prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 

50 % doplatí štát. Ak prenajímateľ poskytne napríklad len 20-percentnú zľavu, rovnakým 

podielom prispeje aj štát a zvyšných 60 % zaplatí nájomca v splátkach, rozložených maximálne 

na 48 mesiacov. V takomto prípade ale prenajímateľ nebude môcť zvyšovať nájomné, okrem 

prípadov, keď to bolo dohodnuté už pred pandémiou.   

 

V prípade, že prenajímateľom je štátna verejnoprávna inštitúcia, zľava bude zo zákona 

polovičná. Do sumy nájomného nemôžu byť zahrnuté napríklad platby za energie, upratovanie 

a ani obratová zložka.  

 

 Novela umožní uplatniť dotačný mechanizmu aj na prípady, keď nájomca 

už skôr zaplatil celé nájomné alebo jeho časť. V takýchto prípadoch bude 

možné požiadať o dotáciu na základe dohody medzi prenajímateľom a 

nájomcom o zľave z nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti. 

Novela pritom neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým prišlo po 

vypuknutí pandémie. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá úprava 

výšky nájomného, takáto zmena nebude mať vplyv na výšku dotácie.  

 

Žiadosti o poskytnutie dotácie budú podávať prenajímatelia v mene nájomcov, príjemcom 

pomoci je ale nájomca. Žiadosti sa budú predkladať elektronicky, podrobnosti budú zverejnené 

na webovom sídle rezortu hospodárstva. Mechanizmus podpory bude spustený po 

odsúhlasení Európskou komisiou. V prvom kole sa budú žiadosti prijímať podľa krajov, aby 

sa predišlo preťaženiu systému.  

Viac informácií na stránke MH SR: https://www.mhsr.sk/  

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/cestovne-kancelarie-a-zajazdy/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/cestovne-kancelarie-a-zajazdy/
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https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/docasna-ochrana-podnikatelov-a-ochrana-najomcov/
https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/docasna-ochrana-podnikatelov-a-ochrana-najomcov/
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7.5. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnej zdravotnej službe 

 

Vláda SR prijala viaceré opatrenia, ktorými sa do značnej miery upravili aj 

ustanovenia právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (BOZP) s ohľadom na zmenu povinností zamestnávateľov. 

 

Predĺženie lehôt a úprava povinností v oblasti BOZP a PZS 

 

• Úprava všeobecných povinností zamestnávateľa pri BOZP pri karanténe 

• Úprava povinností zamestnávateľa pri BOZP zamestnancov 

 obmedzenie činnosti pracovnej zdravotnej služby 

 obmedzenie posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu 

 obmedzenie posudzovania zdravotného stavu na účely uznania choroby z povolania 

alebo ohrozenia chorobou z povolania 

Viac informácií na: https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/opatrenia-na-useku-bozp/ 

 

7.6. Ostatné aktivity 

 

Nový projekt Právo v rúškach vznikol ako reakcia na mimoriadnu situáciu 

na Slovensku. Na webovej stránke www.pravovruskach.sk advokáti 

zadarmo zverejňujú vzory z oblastí obchodných vzťahov, pracovného 

práva, daní, konkurzov, realít, náhrady škody, ale aj zdravotníckeho práva. 

Projekt má pomôcť podnikom a ľudom včas právne reagovať na náhle 

udalosti. 

Viac informácií na:  www.pravovruskach.sk 

 

Ako reakcia na súčasnú situáciu v súvislosti s COVID-19 vznikla platforma digitalnedoma.sk., 

ktorá spája živnostníkov a malé a stredné firmy. Tí si môžu navzájom poskytovať pomoc, 

využívať zverejnené zmluvy, návody a digitálne služby. Prístupné sú bezplatné konzultácie v 

oblasti marketingu a technická podpora. 

Viac informácií na: www.digitalnedoma.sk 

https://podnikame.mhsr.sk/index.php/2020/05/opatrenia-na-useku-bozp/
http://www.digitalnedoma.sk/

