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Myšlienky 1. Sú to práve malé a stredné podniky, ktoré tvoria 
základ efektívnej ekonomiky, sú jej 
permanentnou sú�as�ou. 

2. Významná je participácia MSP na riešení 
vysokej miery nezamestnanosti, najmä 
v problémových oblastiach Slovenska 

3. Základnou podmienkou vzniku MSP je vhodné 
podnikate�ské prostredie, ktoré stimuluje 
podnikate�skú �innos� a vytvára priaznivé 
podmienky na prijímanie podnikate�ských 
rozhodnutí. 

Anotácia Autorka rozoberá zdravé ekonomické prostredie, 
vymedzuje legislatívny rámec pre rozvoj malých 
a stredných podnikov a navrhuje súbor opatrení šitých 
na mieru Slovenskej republike. 
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Myšlienky 1. Vlani mala Národná agentúra pre rozvoj malého 
a stredného podnikania k dispozícii 511 miliónov 
korún z programu PHARE, 357 miliónov zo 
štátneho rozpo�tu a 116 miliónov z ostatných 
zdrojov.  

2. Natalita malých a stredných podnikov je 
momentálne vyššia ako ich mortalita. 



3. Tento rok nebude taký štedrý ako vla�ajší. 
Výrazne sa znížil objem prostriedkov z PHARE - 
o vyše dvesto miliónov korún. Aj štátny rozpo�et 
privrel kohútik, podnikatelia dostanú z tohto 
balíka o 157 miliónov menej. 

4. Známa je už aj výška prostriedkov na výstavbu 
podnikate�ských inkubátorov v Košiciach (250-
tis. eur + 10 mil. Sk) a Bratislave (3,7 mil. Sk). 

Anotácia Autorka sleduje vývoj finan�ných prostriedkov plynúcich 
do podpory rozvoja malých a stredných podnikov na 
Slovensku prostredníctvom jednotlivých projektov 
a programov Národnej agentúry pre rozvoj MSP. 
Zaoberá sa finan�ným programom NARMSP a zmenami 
v správaní sa malých a stredných podnikate�ov. 
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Myšlienky Podporný úverový program umož�uje prístup k 
investi�nému a prevádzkovému kapitálu formou 
výhodného strednodobého úveru. Tento finan�ný 
program je ur�ený malým a stredným podnikate�om 
zamestnávajúcim do 250 pracovníkov v oblasti výroby, 
remesiel, služieb a aktívneho cestovného ruchu. 
Maximálna výška úveru je pomerne vysoká - až desa�
miliónov korún, pri�om ho možno spláca� osem rokov. 

Anotácia Kniha popisuje prostredie pre rozvoj malých a stredných 
podnikov v SR, popisuje ich vývoj. �alej sa zaoberá 
štátnou podporou MSP v aktuálnych podmienkach 
a vyzdvihuje úlohu Národnej agentúry pre rozvoj malého 
a stredného podnikania. Kniha uvádza zoznam 
a pôsobnos� bankových inštitúcií, fondov a ostatných 
podporných inštitúcií a navrhuje opatrenia na �alší 
rozvoj MSP na Slovensku. 

BRAINSTORMING: 
V mojom �lánku chcem sledova� tok finan�ných prostriedkov do podpory malých a stredných 
podnikov v SR v minulosti a v týchto rokoch. Zameriam sa na konkrétne sumy a spôsob ich 
prerozdelenia v minulosti. Budem sa zaobera� aj štruktúrou a formami poskytovaných prostriedkov, 
grantmi, programami, fondmi a inštitúciami, vytvorenými práve z týchto dôvodov. Informácie chcem 
získava� z internetu (www.narmsp.sk), �asopisov, publikácií a diskusií s kompetentnými �u�mi. 


