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Štátne programy 
Ministerstvo hospodárstva SR  prepracovalo, zosúladilo a plne implementovalo podmienky 
zákona o štátnej pomoci aj do nasledujúcich 8 štátnych programov na rozvoj malého 
a stredného podnikania, ktoré sú buď pokračovaním už úspešne realizovaných programov 
alebo dopĺňajú a skvalitňujú programy z predchádzajúcich rokov, pričom vychádzajú 
z potrieb súvisiacich s pričleňovaním SR k EÚ, zakotvených v inovovanom Národnom 
programe pre implementáciu  acquis communautaire. Základné priority, vychádzajúce 
z NPAA a Partnerstva pre vstup majú strednodobý charakter a boli rozpracované do štátnych 
programov na rozvoj MSP na roky 2000 – 2005, ktorými sú: 
 
 

REALIZOVANÉ ŠTÁTNE PROGRAMY 
 
Program implementácie systémov riadenia kvality – KVALITA 

 Účelom programu je podpora pri zavádzaní systémov riadenia kvality v súlade s normami ISO 9000, 
VDA, BS, QS a ISO 14000 v rámci sektora malých a stredných podnikateľov prednostne s exportným 
potenciálom. Program je zameraný na poskytovanie grantov na vzdelávanie a poradenstvo pre MSP 
v etape prípravy a budovania systému kvality a na zníženie nákladov podnikov na predcertifikačný 
a certifikačný proces. Štátna pomoc bude príjemcovi poskytnutá vo forme priamej pomoci, a to ako 
finančný príspevok na vzdelávanie a špecializované poradenstvo pri vypracovaní a implementácii 
dokumentácie kvality do výšky 50 % nákladov, max. do výšky 100.000 Sk, a na certifikačný proces do 
výšky 50 % nákladov na externý predcertifikačný a certifikačný proces, max. do výšky 120.000 Sk. 
 
Program transferu technológií 

 V prvej etape programu v roku 1998 boli mapované domáce inštitúcie s ich ponukou a potrebou 
inovatívnych riešení s vytvorením databázy. V druhej etape od roku 1999 sa pokračuje v informačnej 
službe pre tieto subjekty, zintenzívňuje sa prepojenie MSP v procese vývoja a obstarania technológií 
na existujúce technické centrá a podporujú sa konkrétne potreby podnikov pri získavaní technológií. 
Účelom programu je modernizácia priemyslu, ktorá je podmienená intenzifikáciou činností spojených 
s oživením inovačného procesu a zrýchlením transferu progresívnych technológií, ktoré spĺňajú aj 
podmienky ochrany pre životné prostredie. 

 Priama štátna pomoc, t.j. dotácia do výšky max. 1 mil. Sk  sa poskytuje na projekty transferu 
a obstarania inovačných technológií s environmentálnym aspektom pre malých alebo stredných 
podnikateľov. Program je orientovaný multisektorovo. Nepriama štátna pomoc sa poskytuje 
podnikateľom formou poradenských a informačných služieb bezplatne alebo za  čiastočnú úhradu. 
 
Program poradenstva pre malých a stredných podnikateľov 

 Program sa začal realizovať v roku 1999 ako “Program inštitucionálneho zabezpečenia podpory 
malých a strených podnikateľov“ so zameraním na podporu poradenstva pre MSP, prostredníctvom 
odborných poradcov v rámci siete NARMSP/ RPIC/BIC s cieľom pomôcť prekonať počiatočné 
problémy zabezpečením finančne prijateľných informačných a poradenských služieb potrebných pre 
založenie a úspešné fungovanie podniku. Cieľom programu je zvýšiť mieru prežitia malých a stredných 
podnikateľov, zvýšiť ich konkurencieschopnosť a taktiež prispieť k udržaniu zamestnanosti a tvorbe 
nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch. Štátna pomoc bude poskytovaná vo forme 
dotovaných informačných a poradenských služieb poskytovaných prostredníctvom interných 
a externých poradcov v rámci siete NARMSP, RPIC a BIC na základe zmluvy o službách uzavretej 
medzi MH SR a RPIC, resp. BIC.  

  
 



  
 

 Program vzdelávania a školení pre malých a stredných podnikateľov 
Program je realizovaný od roku 1999 a umožňuje MSP získať teoretické vedomosti a praktické návyky 
z najdôležitejších oblastí trhovej ekonomiky ako je oblasť vedenia firmy, marketingu, zavádzania 
moderných technológií, systémov riadenia kvality, ale i z právnej, finančnej a daňovej problematiky. 
Forma štátnej pomoci spočíva vo finančnej dotácii nákladov na vzdelávanie a školenie podnikateľov 
do výšky maximálne 50 % zo skutočne vynaložených nákladov. Štátna pomoc je poskytovaná 
nepriamou formou tzn. že finančný príspevok nebude vyplácaný malým a  stredným podnikateľom, ale 
na základe zmluvy s príslušnou spolupracujúcou inštitúciou. Podmienkou vyplatenia finančného 
príspevku je úplná realizácia schváleného školiaceho projektu a splnenie všetkých podmienok zmluvy. 
 
Podporný úverový program 

 Je pokračovaním finančného podporného programu, úspešne realizovaného od roku 1994 a je 
spolufinancovaný zo zdrojov PHARE, štátneho rozpočtu a vybraných komerčných bánk. Predmetom 
štátnej pomoci je možnosť získania úverových prostriedkov pre MSP na založenie alebo rozvoj 
podniku  za “mäkkých podmienok“. Účelom štátnej pomoci je posilnenie ich postavenia, podpora ich 
ďalšieho rozvoja a zvýšenie, prípadne udržanie zamestnanosti. Žiadosťou o úver je vypracovaný 
podnikateľský plán zameraný na oblasť výroby, služieb, remesiel alebo aktívny cestovný ruch. Pod nik 
žiadateľa musí byť založený po 1. 1. 1990 a sídlo podnikania musí byť na území Slovenska. Formou 
štátnej pomoci je dotácia poskytovaná formou zvýhodnenej úrokovej sadzby. Žiadateľovi môže byť 
poskytnutý úver až do výšky 5 mil. Sk s lehotou splatnosti 5 rokov, s úrokovou sadzbou odvodenou od 
diskontnej sadzby Národnej banky Slovenska (NBS) + 2,5 % ročne. Maximálna výška štátnej pomoci 
pri malom podnikateľovi nesmie prekročiť 15 %  a pri strednom podnikateľovi  7,5 % oprávnených 
nákladov, ktorými sú náklady na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku. Vyčíslenie 
rozsahu štátnej pomoci spočíva v rozdiele medzi priemernou úrokovou sadzbou obchodných bánk 
vykazovanou NBS a úrokovou sadzbou uplatňovanou v rámci PÚP, ktorá sa vypočítava ako diskontná 
sadzba NBS + 2,5 % ročne zo základu 2/3 úverových zdrojov pri rovnomerných splátkach. 
 
 

NEREALIZOVANÉ ŠTÁTNE PROGRAMY 
 
Mikropôžičkový  program 
Tento program realizuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania od roku 1997 
z prostriedkov programu PHARE. Vláda SR uznesením č. 1120/ 1999 schválila Mikropôžičkový 
program a na jeho financovanie bolo vyčlenených z prostriedkov štátneho rozpočtu 9 mil. Sk. 
Predmetom programu je sprístupnenie úverových zdrojov, ktoré bankový sektor nie je ochotný malým 
a stredným podnikateľom poskytovať z komerčných dôvodov. Cieľom programu je umožniť rozvoj 
resp. vznik malých podnikov, zvýšiť mieru prežitia malých podnikov ako aj prispieť k udržaniu 
zamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest v jednotlivých  regiónoch SR. Formou štátnej pomoci 
je dotácia poskytovaná formou zvýhodnenej úrokovej sadzby. Maximálna výška pôžičky je 500 tis. Sk 
s lehotou  splatnosti do 3 rokov pri úrokovej miere odvodenej od diskontnej sadzby NBS zvýšenej o 2,5 
% ročne. Maximálna výška štátnej pomoci však nesmie prekročiť 15 % oprávnených nákladov t. j. 
nákladov na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku. 
 
Program podpory medzinárodnej kooperácie – Subkontraktácia 

 Program je pokračovaním úspešného programu “Subkontraktačná burza“, ktorý je realizovaný od 
roku 1994 a je spolufinancovaný s prostriedkov PHARE. Cieľom programu je pokračovať v podpore 
medzinárodnej kooperácie malých a stredných podnikateľov. Predmetom štátnej pomoci je poskytnutie 
finančnej pomoci na vytvorenie prijateľných podmienok pre MSP vystavujúcich na zahraničných 
veľtrhoch v rámci aktivít Subkontraktačnej burzy Slovenska (SBS). Priama forma štátnej pomoci 
spočíva v poskytnutí dotácie do výšky 50 % nákladov na výstavu. Nepriama forma sa podnikateľom 
poskytuje formou poradenských a informačných služieb. Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je 
výrobná činnosť MSP v oblasti priemyselnej výroby,  pružná komunikácia podnikateľa na ponuky SBS 
na spoluprácu a poskytnutie podkladov k zberu dát ohľadne technického a technologického vybavenia 
MSP pre potreby SBS za účelom možnosti komplexnej informácie pre zahraničného záujemcu. 



  
 

Účasť Slovenskej republiky v “3. viacročnom programe pre malé a stredné podniky 
v Európskej únii na rok 2000 “ 

 Tretí viacročný program pre MSP bol schválený Radou EÚ v decembri 1996 na obdobie rokov 1997 – 
2000. Program je otvorený po prvýkrát aj asociovaným krajinám strednej a východnej Európy 
v súlade s podmienkami stanovenými v dodatočných protokoloch k asociačnej dohode uzavretými 
s týmito krajinami. Podmienkou účasti v programe je spolufinancovanie z prostriedkov štátneho 
rozpočtu a programu PHARE. Aktivity tohto programu sú zamerané hlavne na internacionalizáciu 
našich MSP a ich prienik na nové trhy. Predmetom štátnej pomoci sú nasledovné aktivity: podpora 
činnosti Euro Info Centra, poriadanie a organizovanie účasti na podujatiach Europartenariat a na 
podujatiach typu Interprise a podpora remeselníkov a malých podnikateľov. Forma a rozsah štátnej 
pomoci, podmienky jej poskytnutia, postup pri podaní žiadosti o štátnu pomoc a kontrola  programu 
sú súčasťou “ Rozhodnutia Asociačnej rady Európskej komisie č. UE – SK 2004/98 zo dňa 3. júna 
1998. 

 
Vláda SR na svojej 120. schôdzi dňa 27. septembra 2000 prijala uznesenie č. 

779/2000, ktorým všetky uvedené štátne programy na rozvoj malého a stredného 
podnikania na roky 2000 – 2005 schválila. 
 
 

ZÁRUČNÉ PROGRAMY 
 

Program na podporu MSP formou poskytovania bankových záruk na finančné úvery  
Účelom je prispieť k vzniku, rozvoju a stabilizácii súkromného podnikania a posilniť podnikateľskú 
sféru pri realizácii zámerov hospodárskej politiky vlády SR. Podnikateľský zámer orientovaný hlavne 
na vytváranie nových perspektívnych pracovných miest, riešenie regionálnej politiky, výrobu na báze 
domácich surovín, spracovania druhotných surovín a materiálov, úsporu palív a energie a využívanie 
alternatívnych zdrojov energie, bytovú výstavbu, využívanie nových technológií, životné prostredie 
a ekologické ciele, na rozvoj vedy a techniky, musí byť založený na reálnych predpokladoch tvorby 
zdrojov, zabezpečujúcich návratnosť úveru. 

 
Program na podporu MSP formou poskytovania protizáruk na zahraničné úvery 
Účelom je sprístupniť finančné zdroje zo zahraničia pre podnikateľský sektor. Protizáruka sa 
poskytuje na vyplatenie zahraničného finančného úveru ručiteľom, ktorými sú banky so sídlom na 
území Slovenskej republiky, v prospech zahraničných finančných inštitúcií. Podnikateľský zámer musí 
byť založený na reálnych predpokladoch tvorby zdrojov, zabezpečujúcich návratnosť úveru. 
Orientovaný je na oblasti ako v programe 1. Maximálna výška úveru je 100 mil. Sk. Maximálna doba 
splatnosti úveru je 10 rokov. SZRB môže poskytnúť protizáruku pre ručiteľa úveru v rozsahu do 85 % 
z istiny úveru. 

 
Program podpory rozvoja bytovej výstavby formou poskytovania bankových záruk za 
úvery 
Účelom programu je vytvoriť podmienky na rozvoj bývania. Štátna pomoc sa môže poskytnúť na 
výstavbu bytov, alebo dostavbu rozostavaných bytov, najmä v nájomnom bytovom dome, vrátane 
výstavby bytov, ktoré sa získavajú nadstavbou, výstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou 
nebytového priestoru na byt, výstavbu a dokončenie vodovodu, kanalizácie vrátane ČOV, komunikácií 
vozidlových a peších, plynu a elektrickej energie (technická vybavenosť), ktorá podmieňuje užívanie 
bytov v bytových domoch. Maximálna výška úveru je 100 mil. Sk a SZRB môže poskytnúť záruku na  
časť istiny úveru, poskytovaného úverujúcim peňažným ústavom, v maximálnej výške 60 mil. Sk. 

 
Program na podporu MSP formou poskytovania bankových záruk na predhypotekárne 
úvery 
Účelom je prispieť k rozvoju investičnej bytovej výstavby sprístupnením predhypotekárných úverov, ktoré 
budú slúžiť na preklenutie časového obdobia od začiatku do ukončenia výstavby. Maximálna výška úveru je 



  
 

100 mil. Sk. SZRB môže poskytnúť záruku na časť istiny úveru, poskytovaného úverujúcim peňažným 
ústavom, v maximálnej výške 65 mil. Sk. Záruku ako formu štátnej pomoci je možné poskytnúť maximálne 
do výšky 65 % oprávnených nákladov na nehmotného investičného majetku, pokiaľ sa štátna pomoc 
poskytuje MSP podnikajúcim v okrese podľa § 6 ods. 1 zákona. V ostatných prípadoch pre malého 
podnikateľa do 15 % a stredného podnikateľa do 7,5 % oprávnených nákladov. Maximálna doba 
poskytnutia záruky na predhypotekárny úver je 4 roky odo dňa prvého čerpania úveru. SZRB poskytuje 
záruky na predhypotekárne úvery použité výlučne na účely bývania, tzn. na bytové domy a rodinné domy. 
Pri polyfunkčných objektoch musí minimálne 51 % podlahovej plochy slúžiť výlučne na účely bývania. 
 

Vláda SR na svojej 120. schôdzi dňa 27. septembra 2000 prijala uznesenie č. 
759/2000, ktorým všetky uvedené záručné programy SZRB, š. p. ú., Bratislava schválila. 
 
 

ÚVEROVÉ PROGRAMY 
 
Úverový program REGIÓN na podporu rozvoja MSP pre posilňovanie a reštrukturalizáciu 
menej rozvinutých regiónov 
Predmetom štátnej pomoci je umožniť MSP prístup k investičnému kapitálu  formou poskytovania 
úverov investičného charakteru, najmä strednodobých a dlhodobých, na posilňovanie 
a reštrukturalizáciu menej rozvinutých regiónov Prešov, Košice a Banská Bystrica (vybraných 
regiónov). Na týchto úveroch sa podieľa SZRB vo výške 75 % a úverujúci peňažný ústav vo výške 25 
%. Podiel SZRB je financovaný z vyčlenených prostriedkov PHARE na podporu MSP v menej 
rozvinutých regiónoch SR. Podnikateľské zámery MSP musia fungovať aspoň 1 rok a byť orientované 
hlavne do oblastí ako sú uvedené v záručnom programe č. 1 a musia byť založené na reálnych 
predpokladoch tvorby zdrojov, zabezpečujúcich návratnosť úveru. 
Štátna pomoc pri tomto úverovom programe sa uplatňuje ako nepriama forma štátnej pomoci, t.j. 
úľava na úrokoch z poskytnutej čiastky 75 % od SZRB. Maximálna výška úveru 100 tis. EUR. 
Maximálna doba splatnosti úveru je 7 rokov. 
 
Úverový program PODPORA na podporu rozvoja MSP 
Účelom programu je umožniť MSP prístup k investičnému kapitálu formou poskytovania úverov, najmä 
strednodobých a dlhodobých, za výhodnejších úverových podmienok. Podnikateľský zámer musí byť 
orientovaný do oblastí ako sú uvedené v záručnom programe č. 1 a musí byť založený na reálnych 
predpokladoch tvorby zdrojov, zabezpečujúcich návratnosť úveru. Štátna pomoc sa pri tomto úverom 
programe uplatňuje ako nepriama forma štátnej pomoci, t.j. úľava na úrokoch z poskytnutého úveru 
konkrétne z 2/3, ktorými sa SZRB podieľa na celkovej výške úveru. Maximálna výška úveru je 7 mil. Sk 
a maximálna doba splatnosti úveru je 7 rokov.  Slovenská záručná a rozvojová banka , š. p. ú., sa podieľa 
na riziku splatenia istiny úveru podnikateľom vo výške 50 %. 
 

Vláda SR na svojej 120. schôdzi dňa 27. septembra 2000 prijala uznesenie č. 
759/2000, ktorým uvedené úverové programy SZRB, š. p. ú., Bratislava schválila. 

 
 

PRÍSPEVKOVÉ PROGRAMY 
 

Program podpory rozvoja cestovného ruchu v SR č. 5 
Program je pokračovaním úspešne realizovaného programu rozvoja cestovného ruchu č. IV. od roku 
1998. Je to štátom usmerňovaná finančná pomoc odvetviu cestovného ruchu zameraná najmä na 
rozširovanie a výrazné zvyšovanie kvality jeho materiálno-technickej základne. Štátna pomoc má 
charakter dotácie poskytnutej formou nenávratného finančného príspevku po preukázaní oprávnených 
nákladov, ktorými sa rozumie cena obstarania hmotného investičného majetku. Výška finančného 
príspevku môže byť najviac 25 % oprávnených nákladov, pričom nesmie presiahnuť súhrnne 100 tisíc 
EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Štátna pomoc je určená pre 



  
 

podnikateľov, ktorí výstavbou nových alebo rekonštrukciou a modernizáciou starších objektov vytvoria 
kvalitnejšie ubytovacie a stravovacie zariadenia, rozšíria doplnkové služby na mieste sústredeného 
pohybu turistov atď. Vyhlasovateľom programu je Ministerstvo hospodárstva SR a  poskytovateľom je 
SZRB, š. p. ú. Bratislava. 
 
 Vláda SR dňa 13. 09. 2000 prijala uznesenie č. 706/2000, ktorým uvedený Program 
podpory rozvoja cestovného ruchu v SR č. 5 schválila 

 
Príspevkový program ŠTART 2000 
Tento program vznikol zlúčením príspevkových programov ŠTART, REGIÓN a PATENT, ktoré sa 
začali realizovať roku 1996. Zmyslom zlúčenia samostatne existujúcich programov bolo najmä 
zníženie počtu podporných programov z dôvodu ich neprehľadnosti, ťažkopádnosti a roztrieštenosti. 
Cieľom programu je podpora malých podnikateľov podnikajúcich menej ako 2 roky v okresoch 
s vysokou mierou nezamestnanosti na projektoch priemyselnej, stavebnej alebo remeselnej výroby. 
Predmetom štátnej pomoci je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na čiastočnú úhradu 
úrokových nákladov, ktorá nesmie presiahnuť 2,5 mil. Sk. Maximálna výška finančného príspevku je 
30 % oprávnených nákladov na obstaranie investičného majetku. Vyhlasovateľom programu je 
Ministerstvo hospodárstva SR a vykonávateľom SZRB, š. p. ú., Bratislava. Schválený finančný 
príspevok vypláca SZRB jednorazovo po uvedení investičnej akcie do prevádzky. 
 

Vláda SR dňa 28. 06. 2000 prijala uznesenie č. 493/2000, ktorým uvedený 
príspevkový program ŠTART 2000 schválila. 

 
Ministerstvo hospodárstva SR prepracovalo, zosúladilo a plne implementovalo 

podmienky zákona o štátnej pomoci do nasledujúcich príspevkových programov na rozvoj 
malého a stredného podnikania, ktoré sú buď nové, alebo sú pokračovaním už úspešne 
realizovaných programov z predchádzajúcich rokov, pričom vychádzajú z potrieb súvisiacich 
s pričleňovaním SR k EÚ.  Jedná sa o príspevkové programy na podporu exportu a investícií, 
ďalej o príspevkový program ŠTART 2000 a o program podpory rozvoja cestovného ruchu 
č.5. 


