
 

07K 02 1F Podpora úspešnej  podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu 
 
 
 

A. Zdôvodnenie programu 
 
Európska únia stavia na prvé miesto podporu ekonomického rastu a tvorbu nových 
pracovných príležitostí. V nadväznosti na túto skutočnosť sa rozhodujúcimi stávajú politiky 
na podporu podnikania a tvorby priaznivého podnikateľského prostredia, najmä pre malé a 
stredné podniky (MSP), ako aj  ich úspešná implementácia na lokálnej či regionálnej úrovni. 
Nezanedbateľným vyjadrením podpory a účinným nástrojom motivácie pre začínajúcich, ako 
aj existujúcich malých a stredných podnikateľov je najmä  poukázanie  na  ich  príkladné  
podnikateľské  aktivity a ocenenie príkladov dobrej praxe v podnikaní. 
Európska komisia v "Zákone o malých podnikoch" pre krajiny Európskej únie podporuje 
podnikateľskú kultúru a napomáha výmene osvedčených postupov vo výchove k 
podnikaniu. Jednou z mnohých iniciatív je organizácia Európskeho týždňa malého a 
stredného podnikania - celoeurópskej kampane zameranej na propagáciu podnikania, ktorú 
po prvýkrát v roku 2OO9 organizuje generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie. 
Európska komisia vyzýva členské štáty, aby sa aktívne zapojili do tejto výzvy,    napomáhali    
rozvíjať   potenciál    existujúcich    MSP a motivovali mladých ľudí k podnikaniu 
prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce s podnikateľskými kruhmi. 
NAAMSP v rámci svojich aktivít podporuje iniciatívy propagujúce dobré podnikateľské myšlienky 
a nápady, napr. organizovaním súťaží Európske podnikateľské ocenenia alebo Vynikajúca 
podnikateľka SA. 
 
 
B. Predmet a účel pomoci 
 

1. identifikovať a adekvátne ohodnotiť úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli úspešne 
zrealizované na účel podpory podnikov a podnikania (na lokálnej či regionálnej 
úrovni). 

2. Predstaviť a podeliť sa o príklady najlepších podnikateľských politík a skúseností. 
3. Verejne prezentovať príklady úspešných politík podpory podnikania a podeliť sa o 

skúsenosti úspešných podnikateľov. 
4. Posilniť dôveru spoločnosti v prospešnosť poslania podnikateľov/liek. 
5. Povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov/podnikateľky 
6. Implementovať medzinárodne osvedčené postupy a metódy vo výchove k podnikaniu. 
7. Stimulovať podnikateľské ambície, rozvíjať podnikateľský potenciál a podnikateľské 

zručnosti potenciálnych podnikateľov. Cieľom programu je posilniť rast sektora 
malého a stredného podnikania 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 produktov či myšlienok, verejno-súkromných partnerstiev a 
iniciatív na podporu rozvoja podnikania a podnikateľského myslenia. 

 
C. Príjemca pomoci 
 
Priamym príjemcom podpory je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 

ako vykonávateľ programu. Nepriamymi príjemcami sú: 



 

 
- malí a strední podnikatelia spínajúci podmienky definujúce 
MSP v zmysle definície Odporúčania EK č. 2OO3/361/ES, 
- verejno-súkromné partnerstvá  medzi  verejnými  inštitúciami a súkromným sektorom 
definované ako akákoľvek preukázateľná forma spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom, ktorého cieľom je implementácia politiky, iniciatív, programov či projektov na 
podporu a rozvoj podnikania (zabezpečenie financovania, budovania, renovácie, riadenia 
alebo údržby infraštruktúry alebo poskytnutia služieb), 
- záujemcovia o podnikanie z radov zamestnancov, nezamestnaných a absolventov 
stredných a vysokých škôl. 

 
D. Forma a rozsah pomoci 
 
Podpora sa realizuje nepriamou formou, t. j. propagáciou najlepších aktivít, podnikateľských 
iniciatív, ako aj podnikania a ich zverejnením ako dobrých príkladov praxe. Nepriamou 
formou pod- pory je tiež implementácia osvedčených postupov a metód dobrej praxe pri 
výchove k podnikaniu vo vzťahu ku skupine záujemcov o podnikanie. 

 
E. Podmienky poskytnutia pomoci 
 
Podpora bude poskytnutá výhradne na aktivity súvisiace s pred- metom a účelom pomoci v 
zmysle bodu B programu a musí byť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný 
rok a s ním súvisiacimi predpismi. Základnou podmienkou poskytnutia pod- pory je 
finančné krytie programu v rozpočtovej kapitole MH SR na príslušný rok. 
 
F. Financovanie programu 
 
Výška finančných prostriedkov určených na realizáciu Programu v príslušnom roku 
podlieha rozhodnutiu Správnej rady NARMSP a MH SR. 

 
G. Opravné náklady 
 
Oprávnené náklady vynaložené v súlade s cieľmi programu sú najmä náklady na: 
- prípravu a realizáciu aktivít spojených s programom (organizácia, odborné, logistické a 
marketingové zabezpečenie), 

- aktivity spojené s účasťou MSP na podujatiach doma a v za- hraničí týkajúcich sa 
ocenení úspešných aktivít, 

- náklady na domáce a zahraničné pracovné cesty, 
- náklady na propagáciu programu (tlač a distribúcia informačných materiálov a 
publikácií, propagácia v médiách a pod.), 

- produkčné náklady súvisiace s implementáciou osvedčených zahraničných postupov pri 
výchove k podnikaniu. 

 
H. Mechanizmus poskytovania pomoci 
 
Finančné prostriedky z rozpočtu verejnej správy budú zo strany MH SR poskytnuté 
NARMSP na základe Zmluvy o spolupráci medzi MH SR a NARMSP. 
 
I. Rozpočet 



 

 
Rozpočet NARMSP na rok 2009 – 165 970 EUR 
Rozpočet NARMSP na rok 2010 – prostriedky v kapitole MH SR 
nie sú vyčlenené 
Rozpočet NARMSP na rok 2011 – prostriedky v kapitole MH SR 
nie sú vyčlenené 
Rozpočet NARMSP na rok 2012 – prostriedky v kapitole MH SR 
nie sú vyčlenené 
Rozpočet NARMSP na rok 2013 – prostriedky v kapitole MH SR 
nie sú vyčlenené 

Výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu Programu v príslušnom roku oznámi 
MH SR na svojej webovej stránke www.economy.gov.sk, resp. Vykonávateľ na svojej 
webovej stránke www.nadsme.sk. 
 
 
 
J. Monitoring programu  
 
Sledovanie ukazovateľov na vyhodnotenie efektivity programu zabezpečí NARMSP. 
Ukazovatele úspešnosti: 
Počet identifikovaných a hodnotených projektov, iniciatív a poli- tík, podnikateľov alebo 
záujemcov o podnikanie.Počet projektov, iniciatív a politík alebo podnikateľov 
kandidujúcich na ocenenie na úrovni SR, EÚ alebo medzinárodnej úrovni. Počet získaných a 
propagovaných príkladov dobrej praxe. 

 
K.  Kontrola  
 
Poskytovateľ, vykonávateľ a kontrolné orgány štátnej správy sú oprávnené vykonať kontrolu 
pridelených verejných prostriedkov v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
618/2004 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s 
podmienkami programu a uzatvorenej zmluvy. 

 
L. Záverečné ustanovenia 
 
Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok. Účasť v rámci tohto programu nevylučuje 
možnosť získania štát- nej pomoci z iných zdrojov pri dodržaní podmienok určených 
zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci. 

 
M.  Spôsob vyhlásenia programu 
 
Program nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku. Zmeny v 
Programe s výnimkou písmena I schválené poskytovateľom pomoci nadobudnú platnosť a 
účinnosť dňom ich zverejnenia v Obchodnom vestníku. 

 
N. Doba trvania programu 
 
Program nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku do 31. 12. 
2013. Prípadné predčasné ukončenie alebo zmeny podmienok budú včas oznámené 



 

poskytovateľom pomoci na web-stránkach. Program sa vyhlasuje na podporu aktivít, ktoré sa 
začnú realizovať po nadobudnutí platnosti a účinnosti tohto programu. 
 
Poskytovateľ programu Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 
tel.: 02/4854 1111 
Webová stránka: www.economy.gov.sk 

 
 
Vykonávateľ programu 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2 
Tel: 02/502 44 504 
Fax: 02/502 44 501 
e-mail: agency@nadsme.sk webová stránka: www.nadsme.sk 

 
 
Spolupracujúce inštitúcie European Commission 
Enterprise and Industry DG 
Information and Documentation Centre 
BREY 5/150 
B – 1049 Brussels 
Belgium 

 
Združenie podnikateľov Slovenska 
Cukrová 14 
813 39 Bratislava tel.: 5932 4344 fax: 5932 4350 

 
Slovenský živnostenský zväz 
Račianska 71 
831 02 Bratislava 
tel.: +421 2 4924 6234 fax.: +421 2 4924 6653 

 
Slovenská obchodná a priemyselná komora 
Gorkého 9 
816 03 Bratislava 1 tel.: 5443 3272 
fax: 5443 0854 

 
Združenie miest a obcí Slovenska 
Bezručova 9 
811 09 Bratislava 

 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavská cesta 8/a 
820 05 Bratislava 

 
Trnavský samosprávny kraj 
Starohájska 10 
917 01 Trnava 
 



 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Hviezdoslavova 1 
911 50 Trenčín 
 
Nitriansky samosprávny kraj 
Štefánikova 69 
949 01 Nitra 
 
Žilinský samosprávny kraj 
Komenského 48 
011 09 Žilina 

Banskobystrický samosprávny kraj 
Námestie SNP č. 23 
974 01 Banská Bystrica 

 
 
OV 178A/2009 Štátna pomoc a iné programy podpory 163 
Prešovský  samosprávny  kraj 
Námestie mieru 1 
080 01 Prešov 

 
 
 
 
Košický samosprávny kraj 
Maratónu mieru 1 
042 66 Košice 1 

 
Top Centrum Podnikateliek 
Hotel PTK-Echo 
Prešovská 39 
821 08 Bratislava 
 
RPIC- Regionálne poradenské a informačné centrá 
BIC - Podnikateľské  inovačné centrá 
CPK- Centrá prvého kontaktu 
RRA- Regionálne rozvojové  agentúry 


