NEZABÚDAJ!!!
Úvod diplomovej práce sa píše
až na záver, keď už máš
teoretickú časť, analýzu,
návrhovú časť aj záver
napísaný!!!

ÚVOD

Huby a riasy sa v lišajníkoch naučili žiť v symbióze. Riasy produkujú látky,
Napíš zopár
lyrických
kecov na
úvod.
Nezabúdaj,
že úvod
a záver číta
komisia.
A v nej sú
(väčšinou)
ľudia, nie
stroje.

dôležité pre život húb a naopak. Tento kolobeh im umožňuje vzájomne prosperovať.
Ak by sme hľadali paralelu v ekonomike, našli by sme ju práve medzi malými
a strednými podnikmi, pôsobiacimi na špecifikovanom území. Hoci sú súčasťou
svetového hospodárstva a vplýva na ne okolité prostredie, vytvárajú si vlastný
mikrokozmos - región.
Moderná Európa si uvedomuje význam a prínos malých a stredných
podnikov. Ich flexibilita, inovatívnosť a schopnosť regenerácie je neoceniteľná.
Ďalším fenoménom posledných rokov je nové chápanie hraníc štátov celej Európy,
ktoré už neslúžia na rozdeľovanie susedných krajín, ale na ich spájanie. Oblasti,
ktoré doteraz boli na periférii nie len geograficky, ale veľakrát aj na okraji záujmu,
sa zrazu stávajú dôležitými centrami a koridormi.

Popíš cieľ
diplomovej
práce.

Preto európske štáty vynakladajú značné úsilie na to, aby vytvorili vhodné
podmienky a podporili rozvoj podnikania v prihraničných oblastiach. Deje sa to
napríklad cestou cezhraničnej spolupráce a podpory prirodzených sídelných,
podnikateľských či kultúrnych oblastí - euroregiónov.
Cieľom tejto diplomovej práce je popísať podnikateľské prostredie slovenskej
časti Malokarpatského euroregiónu - prvého mimo západnej Európy. Následne na
základe dostupných teoretických poznatkov a výsledkov analýz nájsť nové odvetvia
a konkrétne činnosti, ktoré by v slovenskej časti Malokarpatského euroregiónu mohli
vykonávať malé a stredné podniky, s dôrazom na zlepšenie cezhraničnej spolupráce.
Tretím cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť základňu údajov a literatúry

Popíš
štruktúru
tvojej
diplomovky.

na kompaktnom disku, ktoré značne uľahčia budúci výskum Malokarpatského
euroregiónu.
Diplomová práca je po obsahovej aj vecnej stránke rozdelená do troch častí:
V prvej kapitole rozoberieme východiská k ekonomike malých a stredných podnikov
v

euroregiónoch.

Vysvetľujeme

rozdiel

medzi

cezhraničným

regiónom

a euroregiónom a popisujeme cezhraničnú spoluprácu a jej podporu v Európskej únii.
Poskytujeme v nej komplexný prehľad euroregiónov v SR. Definujeme
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Malokarpatský euroregión a jeho podnikateľské prostredie. Ďalej vymedzíme
Popíš
predmet
tvojej
diplomovky.

demografické, sociálne a kultúrne prostredie slovenskej časti Malokarpatského
euroregiónu.
Predmetom analytickej časti je podrobná analýza podnikateľského prostredia
slovenskej časti Malokarpatského euroregiónu. Budeme skúmať technické prostredie
(cestnú, železničnú a leteckú infraštruktúru, energetiku a telekomunikácie), životné
prostredie, rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a cestovný ruch.
V ďalšej časti svoju pozornosť zameriame na analýzu ekonomického prostredia,
ktorá zahŕňa ekonomickú a exportnú výkonnosť, investičné aktivity a bytovú
výstavbu, aktivitu obyvateľstva, nezamestnanosť, zamestnanosť a úroveň miezd.
Analýza podnikateľských subjektov bude zameraná na ich vznik a zánik, štruktúru,
ekonomickú činnosť a aktivitu. Všetky výsledky analýz budeme priebežne
porovnávať s dostupnými údajmi ostatných častí Malokarpatského euroregiónu. Na

Popíš závery,
ktoré
plánuješ
vysloviť.

záver analytickej časti sa pokúsime identifikovať silné a slabé stránky a príležitosti
a hrozby podnikateľského prostredia slovenskej časti Malokarpatského euroregiónu.
V záverečnej návrhovej časti vyslovíme odporúčania v oblasti zlepšenia
cezhraničnej spolupráce pre malé a stredné podniky aj pre orgány Malokarpatského
euroregiónu. Zameriame sa aj na možné odvetvia podnikania a konkrétne činnosti
v oblasti výroby a služieb.

Popíš
metódy,
ktoré
používaš
v tvojej
diplomovej
práci.

V diplomovej práci sme použili základné metódy vedeckej práce. Informácie
použité pri jej spracovaní sme získali komplexným štúdiom odbornej literatúry,
vedeckých článkov, a predovšetkým sledovaním aktuálnych informácií dostupných
na internetových stránkach. Získané informácie sme analyzovali, vykonali sme
komparácie a vydedukovali sme čiastkové závery. Po analýze sme uskutočnili
syntézu, na základe ktorej sme navrhli možné riešenia.
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