
Príloha č.1: Prehľad počtu právnických osôb ku dňu 30.6.2010 v Žilinskom kraji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2: Prehľad počtu fyzických osôb- podnikateľov ku dňu 30.6.2010 v Žilinskom 

kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.3: Dotazník 

Dotazník 

Vážení respondenti, 

Prosím Vás o vyplnenie dotazníku, ktorý bude podkladom pre moju diplomovú prácu na téma 

Analýza podnikateľského prostredia v Žilinskom kraji. Na základe Vašich odpovedí bude 

vyhodnotená úroveň podnikateľského prostredia a jeho formy podpory v Žilinskom kraji. Dotazník je 

z cela anonymný. 

Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem Vám mnoho pracovných úspechov. 

S pozdravom Bc. Katarína Soliková 

I. Základné údaje 

1) Aký počet zamestnancov má Váš podnik? 

 0- 9 

 10- 49 

 50- 249 

 250 a viac  

 

2) Ako dlho pôsobíte na trhu? 

 0-2 roky 

 3- 5 rokov 

 6-10 rokov 

 11-20 rokov 

 20 a viac rokov 

 

3) Akú činnosť Váš podnik vykonáva? 

 poskytovanie služieb (cestovné kancelárie, konzultačný podnik, poisťovacia 

kancelária a pod.) 

 maloobchodná činnosť 

 veľkoobchodná činnosť (sklady) 

 stavebný podnik 

 iné (i poľnohospodárske) 

 

4) Hodláte v budúcnosti investovať? 

 neuvažujeme o investícií v blízkej budúcnosti 

 stavebné investície do nových priestorov alebo do novej pobočky 

 investície do vybavenia a zariadenia v podniku 

 investície do rozšírenia sortimentu resp. do inovácií existujúcich produktov 

 iné __________________________________________________________________ 

 

5) Aký predpokladáte vývoj Vášho podniku do budúcnosti? 

 napredovanie a rozvíjanie podnikateľskej činnosti 

 stagnácia v podnikaní 

 útlm činnosti 



II. Zmeny po vstupe do EÚ 

 Cieľom tohto bloku otázok je zistenie, ako vnímate zmenenú situáciu podnikateľského prostredia 

po vstupe SR do EÚ, resp. ako ste tieto zmeny pocítili. 

 Výhody vstupu: použite prosím známky ako v škole (1-výborne,...,5- nedostatočne)  

 1 2 3 4 5 

6) Prístup na medzinárodný trh. 
     

7) Odstránenie bariér v styku zo zahraničím. 
     

8) Účasť na dotačných programoch. 
     

9) Voľný pohyb osôb a materiálu. 
     

10) Zjednodušenie administratívy. 
     

11) Zjednodušenie daňovej politiky. 
     

   

 Nevýhody vstupu: použite prosím hodnotenie 1- veľké obavy, 2- mierne obavy, 3- žiadne obavy, 

4- neviem posúdiť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 

12) 12) Zvýšená zahraničná konkurencia. 
    

13) 13) Rast ceny práce. 
    

14) 14) Náklady na prispôsobenia sa novým 

legislatívnym úpravám. 
    

15) Spĺňanie náročnejších technických noriem. 
    



Celkové hodnotenie vstupu do EÚ: 

15) Vstup do EÚ z pohľadu podnikania hodnotíte ako:  

 veľmi prínosný 

 skôr prínosný 

 nijako neovplyvňuje naše podnikanie 

 skôr prináša problémy 

 negatívny vplyv 

III. Dotácie z EÚ 

 Cieľom tejto časti je zistiť, aký máte vzťah k možnostiam čerpanie finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov EÚ. 

16) Ktorá odpoveď najlepšie vystihuje Váš vzťah k dotáciám z EÚ? 

 využívame ich a hodláme v tom pokračovať 

 využívame ich, ale neplánujeme v budúcnosti v tom pokračovať 

 zatiaľ ich nevyužívame, ale máme to v pláne 

 nevyužívame žiadne dotácie a ani neplánujeme 

 nemáme dostatočné informácie o formách dotácií 

 

17) Informácie o dotáciách získavame: 

 z rôznych inštitúcií ( ministerstvá, SZRB, EXIMBANKA, SARIO, slovensko-

americký podn. fond, záujmové a profesijné združenia, národná agentúra pre 

rozvoj malého a stredného podnikania,...) 

 z brožúry, informačných stretnutí, seminárov 

 cez internet 

 inak _________________________________________________________________ 

 nezaujímame sa 

 

18) Informácie o rôznych formách dotácií, ktoré získavate sú: 

 dostačujúce 

 uvítali by sme rozšírenie a poradenstvo 

 uvítali by sme sprehľadnenie a zjednodušenie 

 nedostačujúce 

IV. Časť pre firmy, ktoré využívajú dotácie 

19) Aké sú Vaše skúsenosti s dotáciami z EÚ? 

 veľmi pozitívne, budeme v čerpaní pokračovať  

 ďalšie využitie budeme zvažovať  

 negatívne, neplánujeme ich ďalšie čerpanie  

   

20) Žiadosť o dotácie sme: 

 spracovali sami 

 spracovanie sme zverili odbornej firme, podanie a ďalšie úkony sme zvládli sami 

 všetky úkony sme zverili odbornej firme 

21) Aký program ste využili? _______________________________________________________ 



 

22) Účelom Vašej žiadosti bolo získanie finančných prostriedkov na: 

 inovácia produktov, vývoj nových produktov 

 investícia do nového vybavenia 

 propagácia firmy ( na domácom i zahraničnom trhu) 

 posilnenie konkurencieschopnosti 

 iné __________________________________________________________________ 

 

23) Čo by ste uvítali z hľadiska podpory malých a stredných podnikateľov? 

 ľahší a prehľadnejší prístup k informáciám 

 poradenské služby podnikateľom 

 doručovanie informačných brožúr 

 propagačnú činnosť zameranú na zvyšovanie povedomia o danej problematike 

 

25) Čo by sa podľa Vášho úsudku dalo v oblasti dotačnej politiky zlepšiť? 

 

V. Časť pre firmy, ktoré nevyužívajú dotácie 

26) Aký je Váš vzťah k dotáciám resp. prečo ste sa neusilovali o žiadne dotácie? 

 nemáme potrebu využívať ich, neplánujeme investície, inovácie ani iné rozšírenie 

podniku 

 v dotačných programoch sme nenašli taký, ktorý by nám vyhovoval 

 uvažovali sme o ich využití, ale podmienky sú príliš náročné 

 máme záujem, ale nemáme dostatočné informácie 

 iné __________________________________________________________________ 

 

Ďakujem Vám za Vašu pozornosť. 

 

 

 


