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1 Úvod 

Cestovný ruch je jednou z najdôležitejších sú&astí ekonomiky štátu. Je to 

odvetvie, ktoré zaznamenáva od konca 20. storo&ia mimoriadny boom a rýchle tempo 

vzostupu. K tomu prispieva vplyv globalizácie, ako napríklad vä&šie možnosti vo'ného 

pohybu obyvate'stva alebo odstráneniu hraníc. Prináša mnoho pozitívnych aspektov 

a prispieva k celkovému rozvoju a k prosperite národného hospodárstva, je 

ekonomickým nástrojom rozvoja lokality a regiónu, pri&om má za cie' zlepši% životnú 

úrove( miestneho obyvate'stva. V neposlednej rade narastá po&et pracovných 

príležitostí a v$aka cestovnému ruchu sa teda zvyšuje potenciálne percento 

zamestnanosti.  

Vzh'adom k tomu, že predmetom pozornosti Európskej únie a jej najvyšších 

orgánov je snaha o zlepšenie kvality cestovného ruchu a zvidite'nenie Európy ako 

celku, sa aktívne snaží podie'a% sa na vytvorení konkurencieschopnej cie'ovej 

destinácie. Jedným z hlavných nástrojov podpory cestovného ruchu, ktoré Európska 

únia poskytuje má formu európskych fondov. Najvyššie orgány v EÚ stanovujú kritéria 

na prerozde'ovanie týchto finan&ných prostriedkov. Úlohou týchto kritérií je zabezpe&i% 

komplexnos% ponuky návštevníkom, ktorí si zvolia Európu ako svoju cie'ovou 

destináciu. Medzi $alšie úlohy patrí vysoká úrove( destina&ného managementu, &o 

znamená prepojenie a spolupráca medzi jednotlivými sektormi cestovného ruchu.  

Pomocou týchto európskych fondov sa EÚ aktívne podie'a na rozvoji cestovného ruchu 

štátov v nej sa nachádzajúcich a Slovenská republika nie je výnimkou. 

Slovenská republika má v$aka svojim prírodným podmienkam, atraktivitám, 

historickým a kultúrnym pamiatkam vysoký potenciál na rozvoj cestovného ruchu. 

K hlavným prednostiam by som zaradila pohorie Tatry, výnimo&né minerálne 

a termálne  pramene v$aka ich vysokej návštevnosti a  turistickej ob'úbenosti. 

Vzh'adom k týmto prednostiam má dobré predpoklady k získaniu nároku na &erpanie 

európskych fondov. 

Ke$že považujem využívanie európskych fondov  a podnikanie  malých 

a stredných podnikov v cestovnom ruchu  za ve'mi zaujímavú a v sú&asnej dobe 

atraktívnu tému, rozhodla som sa preto zaobera% v mojej bakalárskej práci touto 
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problematikou. Predmetom práce bude analýza &erpania finan&ných prostriedkov 

z európskych fondov na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, pri&om som túto 

problematiku zamerala na malé a stredné podniky. 

 

1.1 Cie" práce 

 Cie'om mojej bakalárskej práce, ktorý som si vytý&ila, je analyzova% situáciu 

oh'adne európskych fondov na konkrétnom príklade a stav malého a stredného 

podnikania v cestovnom ruchu na Slovensku. Problematika riešenia &erpania 

európskych fondov je obsiahla téma, a vzh'adom k zameraniu môjho študijného oboru 

som sa na problematiku zamerala z poh'adu cestovného ruchu. 

Upriamila som sa na celý priebeh podávania žiadosti, od prvotného impulzu 

vypracovania k realizácií ur&itého projektu, až po samotné vyjadrenie kompetentných 

orgánov. Detailne som popísala mechanizmus poskytovania európskych fondov 

a možnosti ich využitia. Zmyslom mojej bakalárskej práce je objasni% nároky malých 

a stredných podnikov na &erpanie fondov  z EÚ. Snažila som sa tiež poukáza% na to, že 

Slovenská republika má ve'ký potenciál v oblasti cestovného ruchu, ktorý však 

nevyužíva v plnej miere. 

 

1.2 Metodika spracovania 

Metodika bakalárskej práce vychádzala z dopredu zvolenej témy !erpanie 

Európskych fondov na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.  

V teoretickej &asti som sa zaoberala popisom obecných informácií o cestovnom 

ruchu, popísala prínosy cestovného ruchu pre spolo&nos%, pozitívne a negatívne aspekty 

cestovného ruchu, konkurencieschopnos% Slovenska v oblasti cestovného ruchu. #alej 

som rozobrala podmienky podnikania malých a stredných podnikov na Slovensku. 

Roz&lenila a popísala som jednotlivé európske fondy, a opísala tvorbu  rozpo&tu 

Európskej únie a analyzovala som podmienky prerozde'ovania európskych fondov na 

Slovensku.   
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Získané informácie som &erpala z odborné literatúry, odborných textov, z právnych 

noriem, z internetových stránok a z údajov štatistického úradu. 

V praktickej &asti mojej bakalárskej práce som sa  zamerala na konkrétny príklad 

z praxe &erpania fondov. Tu uvádzam všetky dostupné informácie, ktoré som získala na 

osobných schôdzkach s majite'om penziónu s reštaura&ným zariadením, ktorý 

vypracoval žiados% o nenávratný finan&ný príspevok na rekonštrukciu tohto objektu. 

Tieto osobné schôdzky hodnotím ako ve'ký prínos pre spracovanie praktickej &asti 

bakalárskej práce. 
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2 Cestovný ruch a zdroje Európskej únie 

Túto kapitolu by som rada venovala vysvetleniu základných pojmov, a významu 

podporovanie cestovného ruchu pre krajinu. 

2.1 Základné pojmy v cestovnom ruchu  

Pojem cestovný ruch zahr(uje cestovné a pobytové aktivity 'udí mimo svojho 

trvalého bydliska, na dobu kratšiu ako jeden rok a slúžia na využitie vo'ného &asu. Je to 

vo'no &asová aktivita, ktorej význam je iný ako výkon zárobkovej &innosti. Ú&elom je 

získanie komplexného zážitku podmieneného odpo&inkom, relaxom, spoznávaním 

krajiny, kultúrnym, alebo športovým vyžitím. 

Rôzne formy cestovného ruchu môžeme klasifikova% do skupín pod'a : 

• ú&elu návštev (kultúrne, športové, zdravotné cesty), 

• trvania pobytu (víkendové pobyty, dlhodobejšie pobyty), 

• charakteru ciest (domáce, zahrani&né), 

• typu destinácie (vidiecke, prímorské, horské), 

• vzdialenosti ciest (krátke alebo $aleké cesty), 

• vekovej štruktúry ú&astníkov cestovného ruchu (mládež, seniori, rodiny 

s de%mi). 

2.2 Prínosy cestovného ruchu pre spolo#nos$ 

Cestovný ruch je dôležitý jednak pre celú spolo&nos%, ale je aj vyjadrením 

životnej úrovne obyvate'stva. Na rozvoj cestovného ruchu sa zameriavajú prepojene 

jednotlivé národné politiky, napríklad politika životného prostredia, zahrani&ná politika, 

a iné. Cestovný ruch má významné postavenie nie len v rámci krajiny, ale aj v rámci 

celej Európskej únie. Predstavuje potenciál pre rozvoj ekonomiky každej krajiny, 

rozvoja lokality s cie'om zvýši% životnú úrove( miestneho obyvate'stva, ovplyv(uje 

platobnú bilanciu, má za následok hospodársky rast, rozvoj infraštruktúry a samozrejme 

vedie k zachovávaniu kultúrnych a prírodných dedi&stiev, pomáha k prezentácii krajiny 

v zahrani&í, a v druhom rade vytvorenie cie'ového miesta ú&astníka cestovného ruchu. 

Cestovný ruch sa tiež výraznou mierou podie'a na raste zamestnanosti, ale zárove( 

prispieva na vzdelávaní a mobilite 'udských zdrojov. V kombinácii so zameraním na 
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malé a stredné podnikanie ako ekonomickej podstaty odvetvia je jedným 

z hospodárskych odvetví s najvyšším potenciálom pre rast a tvorbu nových pracovných 

príležitostí, predovšetkým pre ženy a mladých 'udí.  

Európska komisia uvádza, že cestovný ruch v Európskej únii zamestnáva 9 mil. osôb 

a v priebehu najbližších 10 rokov vytvorí $alšie 2 milióny pracovných príležitostí.  

Rozvoj cestovného ruchu je ovplyv(ovaný trendmi, a to sú: 

• globalizácia a internacionalizácia – zjednocuje kultúrne správanie príslušníkov 

rôznych národov, 

• automobilizácia – s týmto trendom priamo súvisí význam infraštruktúry 

turistických destinácii, 

• zvyšujú sa nároky na pestros% a kvalitu služieb, 

• intenzívne využívanie vo'ného &asu, 

• novými technológiami, zvyšovaním prí%ažlivosti celkového imidžu služieb, 

• zvyšovanie devízových príjmov, 

• zvýšená pozornos% venovaná seniorom, 

• nezávislé cestovanie. 1!,  8!,  10! 

!

2.3 Pozitívne a negatívne ekonomické aspekty cestovného ruchu 

Ekonomiku štátu ovplyv(uje nie len domáci cestovný ruch, ale hlavne tiež 

zahrani&ný cestovný ruch. Ten vznikol dôsledkom medzinárodnej územnej de'by práce, 

ktorá sa za&ala rozvíja% vplyvom nerovnomerného rozmiestnenia potenciálu krajiny pre 

cestovný ruch. Vyjadruje rozšírený pohyb a pobyt za hranice ur&itého štátu, &ím sa 

rozvíjajú nie len ekonomické funkcie cestovného ruchu. Rozvíjanie ekonomických 

funkcií je jedným z viacero pozitívnych aspektov cestovného ruchu. 

 

Pozitívne ekonomické aspekty cestovného ruchu: 

• Zamestnanos% v odvetví cestovného ruchu má ve'ký podiel na po&te novo 

vytvorených pracovných miest. Ide o hospodárske odvetvie, ktoré sa skladá  
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z vä&šieho množstva &inností a vysokou intenzitou pracovnej sily. Tiež je to trh 

práce, ktorý je dostato&ne flexibilný, pretože po zodpovedajúcej rekvalifikácii 

zamestnáva pracovníkov rôznych vekových kategórií, ako aj pracovníkov rôznej 

kvalifikácie a odbornosti. Investície na rekvalifikovanie pracovníka sú 

v pomerne nižšie ako v odvetví priemyslu, a je tiež pomerne jednoduchšia. 

Efekt zvyšovania po&tu pracovných miest v cestovnom ruchu nepriamo 

ovplyv(uje aj odvetvie služieb a obchodu. 

• Platobná bilancia zahrani&ného cestovného ruchu tvoria na strane aktív príjmy 

z aktívneho cestovného ruchu a na strane pasív sú to výdaje na pasívny cestovný 

ruch. To znamená, že cestovný ruch pôsobí nie len na príjmy, ale rovnako aj na 

výdaje, ktoré sú ovplyvnené importom a exportom. Cestovný ruch má tak 

funkciu tzv. sprostredkovate'a devízových príjmov. 

• Zmenšenie regionálnych rozdielov. Každý región má v sebe ur&itý potenciál, 

ktorým môže rozvíja% svoje územie. Napomáha sa tak k budovaniu miestnej 

identity, znovuobjavenia miestnej kultúry, a tým aj k posilneniu koordinovaných 

postupov a modelov spolupráce. Pre posilnenie investícii 

a konkurencieschopnosti na regionálnej úrovni je spolupráca verejného 

a súkromného sektora. Cestovný ruch je pre regióny &i mikroregióny nástrojom 

diverzifikácie, pilierom hospodárskeho rastu. 

• Multiplika&ný efekt cestovného ruchu poskytuje informácie o tom, o tom 

o ko'ko sú príjmy vyššie ako výdavky ktoré ich vyvolali. Tieto príjmy sú potom 

znova výdavkami v prospech rovnakého regiónu, v ktorom vznikli. V prípade 

nižšieho stup(a multiplika&ného efektu peniaze získané z cestovného ruchu 

unikajú do inej oblasti hospodárskeho obehu. 

• Podnikanie v oblasti cestovného ruchu v prvom rade priaznivo pôsobí na už 

zmienenú zamestnanos%, ke$že je to odvetvie vyzna&ujúce sa vysokou 

závislos%ou od živej práce. Pre podnikanie v tejto oblasti je sú význa&né hlavne 

malé a stredné podniky (ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie, reštaurácie) 

s po&tom zamestnancov okolo 10-25 osôb. Pod'a štatistík podniky zaoberajúce 

sa nejakou oblas%ou cestovného ruchu tvoria 7,4 % celkového po&tu malých 

a stredných podnikov v Európe. 
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Negatívne ekonomické aspekty cestovného ruchu: 

• Sezónnos% v spojení s cestovným ruchom ovplyv(uje to, že  pre niektoré 

investi&né subjekty je menej lákavé investova% do odvetvia cestovného 

ruchu, pretože to pre nich znamená ur&itý risk spojený s návratnos%ou 

investícii. 

• Sezónne práce sú tiež spojené s tým, že mnoho 'udí pracuje na brigádnicky 

a na &iasto&ný úväzok, &o tiež patrí k negatívnym ekonomickým aspektom. 

• V sú&asnosti je to tiež nízke mzdové ohodnotenie pracovníkov 

v reštaura&nom sektore, a v oblasti ubytovacích zariadení celkovo. 

• Rôzne legislatívne opatrenia a celkový hospodársky vývoj &asto negatívne 

ovplyv(uje cestovný ruch.  1!,  11!"# 13! 

!

2.4 Vývoj cestovného ruchu na Slovensku 

Cestovný ruch je odvetvím, ktoré citlivo reaguje na ve'ký rozsah rôznorodých 

faktorov a jeho vývoj je zásadným spôsobom ovplyv(ovaný rôznymi globálnymi alebo 

regionálnymi udalos%ami, ako aj vplyvmi celého spektra spolo&ensko-hospodárskeho 

života. Do roku 2010 bol cestovný ruch na Slovensku v kompetencii Ministerstva 

hospodárstva, ktoré vytvorilo systém financovania rozvoja CR v rámci opera&ného 

programu Konkurencieschopnos$ a hospodársky rast. Od tohto roku boli 

kompetencie okolo CR presunuté na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu, neskôr na 

Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja. Aj toto nám môže napoveda%, že cestovný 

ruch na Slovenku je oproti iným krajinám takpovediac „zanedbávaný“. V porovnaní 

s úrov(ou a intenzitou cestovného ruchu v okolitých krajinách a vo vä&šine krajín 

Európskej únie vykazuje Slovenský cestovný ruch iba zlomok. Skuto&nosti ako 

minimálna pozornos% a podpora zo strany štátu, nepochopenie komplexnosti cestovného 

ruchu, neúcta k zákazníkovi, málo špi&kových ubytovacích zariadení, ale aj 

rozdrobenos% záujmov (jednotlivcov, štátu), spôsobili, že cestovný ruch na Slovensku 

nevyužil rastový a vývojový potenciál. Prírodné atraktivity na skoro celom severnom 

Slovensku, množstvo prírodných termálnych a minerálnych vôd, zachovalá 'udová 

architektúra, historické a kultúrne atraktivity majú potenciál na využitie v cestovnom 
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ruchu. Je však potrebné bra% do úvahy, že európsky trh predstavuje vysoko konkuren&né 

prostredie, a že podobný potenciál má viac krajín na medzinárodnom trhu cestovného 

ruchu. Nemožno teda o&akáva%, že návštevnos% Slovenska bude narasta% automaticky. 

Bezprostrednou konkurenciou sú najmä okolité suchozemské krajiny. Porovnávanie 

s nimi nie je pre Slovensko príliš lichotivé. Mali sme skoro rovnaké východiskové 

podmienky, ale susedné štáty lepšie využili potenciál svojej krajiny v oblasti cestovného 

ruchu. 

Z vízie UNWTO do roku 2020 je možné domnieva% sa, že návštevnos% a teda aj 

devízové a iné príjmy na Slovensku sa budú zvyšova%. Slovensko je krajina s ve'kým 

potenciálom, ke$že so svojimi kultúrno-historickými a prírodnými danos%ami má 

predpoklady na dynamický rozvoj cestovného ruchu. Je preto nevyhnutné realizova% 

systematickú, intenzívnu &innos% všetkých subjektov existujúcich na trhu cestovného 

ruchu na Slovensku smerujúcich ku zvyšovaniu atraktívnosti a konkurencieschopnosti 

krajiny.  

Obr.  . 2.1   - Regionalizácia cestovného ruchu v SR – kategorizácia regiónov CR 

 

Zdroj: http://www.culture.gov.sk/uploads/b7/e8/b7e8e86669416943d386b37619e2c594/03_01_nova-

stratacgia-rozvoja-cestovnacho-ruchu-sr-do-roku-2013.pdf 
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Obr.  . 2.2 Nosné formy cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch 

 

Zdroj: http://www.culture.gov.sk/uploads/b7/e8/b7e8e86669416943d386b37619e2c594/03_01_nova-

stratacgia-rozvoja-cestovnacho-ruchu-sr-do-roku-2013.pdf 

 

Momentálne je na Slovensku v charakteristických odvetviach cestovného ruchu 

zamestnaných okolo 120 432 osôb, z toho 83,6% osôb sú zamestnanci, 16,4% tvoria 

podnikatelia. Podiel na celkovom po&te pracovných miest tvoril 5,5%. Najviac 

pracovných miest bolo vytvorených v stravovacích zariadeniach (47,1%), $alej osobná 

doprava (19%), ubytovanie pre návštevníkov (11,4%), športové a relaxa&né &innosti 

(10,9%), kultúrne &innosti (7,6%), cestovné kancelárie a agentúry (2,8%), a nakoniec 

prenájom zariadení pre osobnú dopravu (1,2%).  

Avšak udaný podiel cestovného ruchu na po&te pracovných miest na Slovenska je ove'a 

menší ako sa celosvetovo udáva. Vo svete je bežný priemer osôb zamestnaných 

v cestovnom ruchu okolo 11%,  a podiel na HDP je 11%-13%, kým na Slovensku sa 

podiel aktívneho cestovného ruchu na HDP pohybuje od 2,5%-3,5%.  1!,  13!,  14! 

 

 V $trukt%re n&v$tevn'kov SR prevl&da klientela zo susedn(ch kraj'n ) *R, Po+ska 

a#Ma,arska. V#$trukt%re zahrani-n(ch n&v$tevn'kov (mimo vy$$ie uveden(ch), m& 
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preva.uj%ce zast%penie kateg/ria menej n&ro-n(ch. Rozhoduj%cim krit0riom pre nich 

je cena, spravidla im posta-uje ni.$ia %rove1 slu.ieb.  

2.5 Slovensko ako konkurencieschopná krajina  

2.5.1 Konkurencieschopnos$ v zmysle dokumentov Európskej únie 

Komisia Európskych spolo&enstiev prijala v roku 2007 dokument „Agenda pre 

trvalo udržate!ný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch“. Je to dokument, 

v ktorom sa uvádza, že v súlade s neustálymi zmenami v globálnych trendoch je pre 

odvetvie cestovného ruchu ve'mi dôležité zosta% konkurencieschopným pri sú&asnom 

dodržiavaní zásad trvalej udržate'nosti.  

Agenda definuje trvalú udržate'nos% ako „vytvorenie správnej rovnováhy medzi 

dobrými podmienkami pre turistov, potrebami prírodného a kultúrneho prostredia 

a rozvojom destinácií a podnikov a ich konkurencieschopnosti“  Cestovný ruch 

a Európska únia, )udmila Novacká, str.38!. Týmto dokumentom Komisia Európskych 

spolo#enstiev zakotvila princípy udržate'nosti, ktorými sa vytvárajú predpoklady na to, 

že Európa ako celok bude svojou rozmanitos%ou krajiny a kultúr najatraktívnejšia 

destinácia na svete. Cie'om udržate'nosti je prinies% sociálnu rovnos%, kohéziu, ochranu 

životného prostredia, a najmä hospodársku prosperitu. Komisia predpokladá, že tieto 

ciele v &o najbližšej budúcnosti  budú základom politiky a &innosti všetkých &lenských 

štátov EÚ. Uvedených cie'ov je možné dosiahnu% v$aka korektným vz%ahom 

a partnerstvám na strane štátu a taktiež na strane súkromných podnikate'ov. Rovnako 

ale závisí aj na spolupráci príslušných podnikov v spolupráci s podnikate'skými 

subjektmi na strane ponuky v destinácií cestovného ruchu a uvedomelosti ú&astníkov 

cestovného ruchu na strane dopytu. 

V dlhodobom horizonte a pri dôraze na udržate'né riadenie môže agenda 

posilni% aj konkurencieschopné umiestnenie destinácií, samozrejme pri zabezpe&ení 

toho, aby nový rozvoj cestovného ruchu rešpektoval potreby miestnej komunity 

a životného prostredia. To si vyžaduje zapojenie všetkých miestnych a regionálnych 

zainteresovaných strán a ú&innú štruktúru v rámci ktorej sa u'ah&í efektívne vedenie. 

Udržate'nos% a jej kladný vplyv na dlhodobú konkurencieschopnos% sa predpokladá aj 

v &innosti podnikate'ských subjektov v cestovnom ruchu. 
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Upozor(uje na nový inštitucionálny rámec, ktorý stanovila Lisabonská zmluva, 

a o&akáva, že ur&ité opatrenia prijaté na európskej úrovni sa premietnu do opatrení 

v jednotlivých &lenských štátoch. 9! 

#alšími dokumentmi  ktoré upravujú budúci vývoj cestovného ruchu ako odvetvia sú: 

• Lisabonská stratégia, 

• Obnovená politika EÚ v oblasti cestovného ruchu: Za pevnejšie partnerstvo 

v rámci európskeho turistického ruchu, 

• Nová kohézna politika EÚ 2007-2013, 

• Posilnenie partnerstva v európskom turizme, 

• Opera&né programy cezhrani&nej a medzinárodnej spolupráce, 

• Európska stratégia zamestnanosti.  26! 

2.5.2 Konkurencieschopnos$ Slovenska 

Cestovný ruch sa zriedkavo vz%ahuje na menší región, takmer vždy je spojený 

s celou krajinou a imidžom, ktorý je pre danú krajinu charakteristické – kultúra, príroda, 

prostredie, rôzne atraktivity, at$. Na Slovensku sa momentálne nachádza 5 lokalít  

zaradených do Svetového kultúrneho dedi&stva UNESCO. Pamiatkový fond Slovenska 

obsahuje vyše 12 tisíc objektov nehnute'ných pamiatok. Rad objektov, prírodných 

areálov a kultúrno – historického dedi&stva sa však vyzna&uje nedostato&nou údržbou 

a nedostatkom prostriedkov na obnovu a zmysluplné využitie, &o rozvoj CR v týchto 

oblastiach zna&ne limituje. Konkurencieschopnos% je podmienená celou radou faktorov. 

Nejedná sa vo ve'kej vä&šine len o jeden faktor (napr. dopravná infraštruktúra), ale ide 

o vzájomnú kombináciu ve'kého množstva faktorov, ktoré spolo&ne vytvárajú priaznivé 

prostredie. Medzi konkuren&né výhody Slovenska oproti niektorým stredoeurópskym 

a východoeurópskym štátom, ur&ite patrí aj fakt, že v roku 2009 prijala ako 16-sta  

krajina EÚ jednotnú spolo&nú menu euro. Dá sa však predpoklada%, že táto 

konkuren&ná výhoda je len do&asná, ke$že viacero stredoeurópskych 

a východoeurópskych krajín má záujem o vstup do EÚ a s tým je ve'ký predpoklad, že 

tiež rovnako ako Slovensko prijmú euro ako svoju menu.  15! 

Stúpajúci záujem o cestovanie je sprevádzaný aj rastúcim po&tom 

konkurencieschopných krajín. Viac ako polovica krajín celého sveta sa snaží rozvinú% 
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toto odvetvie ako dôležitú sú&as% svojej ekonomiky. V posledných rokoch sú ve'mi 

módne turistické destinácie krajín tzv. tretieho sveta. Slovensko síce nie je dostato&ne 

turisticky známe ako iné destinácie, napr. Taliansko, Francúzsko, má možnosti ako 

zvýši% svoju konkurencieschopnos%. Každá krajina alebo región vždy bude 

charakteristický inými faktormi konkurencieschopnosti, ktoré zodpovedajú rozli&ným 

potrebám a o&akávaniam zákazníkov. Preto je pri posudzovaní konkurencieschopnosti 

dôležité stanovi% zákaznícke segmenty a zodpovedajúce produkty cestovného ruchu 

ktoré tieto segmenty vyh'adávajú.  Aj napriek tomu sú definované spolo&né faktory 

konkurencieschopnosti, ktoré by krajiny mali sp*(a% bez oh'adu na zákaznícke 

segmenty. Sú to napríklad: 

• dostupnos%,  

• otvorenos% pre cezhrani&ný pohyb (víza, colné pravidlá), 

• bezpe&nos% pre zákazníkov, 

• schopnos% dorozumenia, 

• postoj obyvate'ov a štátnych orgánov k návštevníkom, 

• dostato&ná informovanos% návštevníkov.  1!,  4! 

Cestovný ruch na Slovensku má v$aka prírodnému potenciálu a predpokladom 

vytvorených &lovekom možnos% zauja% v národnom hospodárstve a takisto spolo&nosti 

strategické postavanie. V sú&asnosti, ako už bolo spomenuté, sa na Slovensku nevenuje 

to'ko pozornosti cestovnému ruchu ako by sa malo. Sú&asne nevyužíva úrove( svojho 

ekonomického potenciálu, zatia' &o viacero krajín s podobným potenciálom relatívne 

úspešne napredujú. V mnohých oblastiach dokonca Slovensko za&alo stráca% svoju 

konkurencieschopnos%, a bohužia' nie len v porovnaní s vyspelejšími a v oblasti 

cestovného ruchu silnejšími štátmi, ale aj na subregionálnej úrovni v komparácii so 

susednými štátmi, ktoré za&ali s rozvojom cestovného ruchu v približne rovnakom &ase 

ako Slovensko. Reštrukturalizácia rozvoja cestovného ruchu by sa však mala postupne 

uskuto&(ova% na základe cieleného programu, ktorý by umož(oval nie len optimálne 

využívanie prírodných zdrojov, ale aj vybudovanie kapacít a zariadení, kde by sa služby 

poskytovali. 

Tento cielený program sa nazýva Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu 

Slovenskej republiky do roku 2013. Jej hlavným zámerom je zvyšova% 

konkurencieschopnos% cestovného ruchu pri lepšom využívaní potenciálu krajiny so 
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zámerom vyrovnania regionálnych rozdielov a tvorby nových pracovných príležitostí. 

Slovensko by sa pod'a tejto vízie malo sta% vyh'adávanou destináciou, orientovanou na 

cie'ové skupiny návštevníkov, ktorí vyžadujú vysokú úrove( rozdielnosti ponuky, 

kvalitné služby za odpovedajúce ceny na relatívne malom území. 

Ciele Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky by sa dali zhrnú% 

do týchto bodov : 

• jasná identifikácia Slovenska ako dovolenkovej destinácie schopnej ponúknu% 

konkurencieschopný produkt,  

• využitie medzinárodných podujatí organizovaných na Slovensku, alebo 

v zahrani&í na zvýšenie povedomia o Slovensku v zahrani&í (Európske mesto 

kultúry – Košice 2013, alebo Letné olympijské hry Londýn 2012), 

• maximalizácia ekonomických prínosov  z cestovného ruchu pre národné 

hospodárstvo, 

• rast domácich obyvate'ov na domácom cestovnom ruchu, 

• zmiernenie sezónnosti, 

• zvýšenie objemu pobytového cestovného ruchu, 

• skvalitni% informa&né strediská a informa&ný systém v územiach pre 

návštevníkov, 

• zlepšenie štruktúry zahrani&ných návštevníkov Slovenska skvalit(ovaním 

poskytovaných služieb, 

• podpora tvorby nových pracovných príležitostí hlavne v regiónoch 

s významným potenciálom pre cestovný ruch, 

• zlepšenie podnikate'ského prostredia pre subjekty pôsobiace v odvetví 

cestovného ruchu, 

• organiza&ná štruktúra cestovného ruchu bude vytvorená a stabilizovaná od obce 

a mikroregión, cez región až po vyšší územný celok a štát, 

• vä&šia pozornos% sa bude venova% rozvoju domáceho cestovného ruchu 

podporou znevýhodnených skupín obyvate'stva, &ím sa umožní širšia ú&as% 

klientely.  23! 

!
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2.6 Cestovný ruch a zdroje Európskej únie 

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ sa nám otvorili príležitosti využíva% 

podporné nástroje politiky súdržnosti na vyrovnávanie existujúcich rozdielov medzi 

jednotlivými regiónmi, &o obyvate'om Slovenska prispeje k zlepšeniu kvality života. 

K naplneniu tohto cie'a nám môžu pomôc% prostriedky z fondov EÚ. V programovom 

období 2007 – 2013 môže Slovensko využi% z EÚ viac ako 11 miliárd eur. Pre získanie 

finan&ných prostriedkov z EÚ fondov je potrebné vypracova% projekty, ktoré musia by% 

kvalitne pripravené, a musia sp*(a% požiadavky Európskej komisie. Zárove( by mali 

prispie% k dosiahnutiu plánovanej vízie Európskeho spolo&enstva, ktorou je sta% sa 

najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou ekonomikou zo zvýšeným po&tom 

a kvalitou pracovných miest.  16! 

Cestovný ruch a jeho rozvoj je ve'mi dôležitý pre spolo&nos% ako takú, 

a rovnako aj jej životnú úrove(. Ako faktor ovplyv(uje nielen zamestnanos%, ale aj 

kultúrny a sociálny život, regionálny rozvoj. Preto by mal by% rozvoj cestovného ruchu 

jednou z hlavných priorít vlád, a podpora cestovného ruchu v ekonomikách krajín nie 

len rôznymi štátnymi zásahmi, ale aj európskymi regionálnymi politikami 

a programami. 

Hlavným cie'om regionálnej politiky je podporova% hospodársku, sociálnu, 

ekonomickú a územnú spoluprácu v rámci celej európskej únie. V$aka tejto politike sa 

znižuje nezamestnanos%, poskytuje finan&né prostriedky pre potrebný rozvoj krajiny, 

zvyšuje sa konkurencieschopnos% regiónu EÚ. Nástrojmi regionálnej politiky je 

Kohézny fond a štrukturálne fondy.  9! 

Politika EÚ vo vz%ahu k cestovnému ruchu a jej postupné zmeny, hlavne 

kvalitatívne, v prospech cestovného ruchu upozor(ujú na podmienky rozvoja 

cestovného ruchu z poh'adu inštitúcii EÚ. Pozície cestovného ruchu v rámci 

inštitucionálneho zabezpe&enia a možnosti jeho financovania dokres'ujú obraz 

o predpokladoch rozvoja cestovného ruchu v EÚ. Aj ke$ je Európska únia významným 

trhom cestovného ruchu, nepatrí medzi tzv. spolo&né politiky EÚ. Avšak samozrejme 

existujú smernice regulujúce rozvoj cestovného ruchu ako sú&as% iných politík. Tieto 

smernice môžeme nájs% v Maastrichtskej zmluve o Európskej únii. 
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Na Slovensku má cestovný ruch v$aka prírodnému potenciálu možnos% zauja% 

v národnom hospodárstve a spolo&nosti strategické postavenie. Avšak postavenie 

Slovenska vo svetovej konkurencii trhu cestovného ruchu nie je ve'mi významné, 

a bohužia' sa so 46.mietom radí do bežného priemeru. Na porovnanie !eská republika 

sa nachádza v prvej tridsiatke hodnotených krajín a túto pozíciu si každoro&ne zlepšuje. 

Nízke postavenie Slovenska v medzinárodnej konkurencii však možno konštatova% 

v ukazovate'och, ktoré si vyžadujú zlepšenie manažmentu a v neposlednom rade aj 

kapitálové investície. 

Konkurencie schopnos% je ve'mi dôležitá na trhu cestovného ruchu. Európske 

turisticky popredné krajiny (Švaj&iarsko, Francúzsko, at$.) získavajú významné 

postavenie v celosvetovom i európskom rebrí&ku konkurencieschopnosti. Je to výsledok 

dobrej spolupráce konkrétneho štátu na priemyslu cestovného ruchu.  

Konkuren&ná výhoda v turisticky popredných štátov  spo&íva v: 

• koordinovanom managemente cestovného ruchu,  

• ve'mi dobrej infraštruktúre, 

• kvalifikovanej pracovnej sile, 

• ústretovosti domáceho obyvate'stva. 

Pomocou rôznych štrukturálnych fondov a podpore európskej únie sa postupne dajú 

takmer všetky nedostatky dohna%.  1!,  9!!

!

2.7 Opera#né programy a cestovný ruch v Slovenskej republike 

V roku 2010 Ministerstvo hospodárstva vytvorilo systém financovania 

cestovného ruchu v rámci opera&ného programu Konkurencieschopnos% a hospodársky 

rast. Postavanie Bratislavy, ako hlavného mesta, je z h'adiska ekonomickej výkonnosti 

najvyššie, preto bol pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja vytvorený 

samostatný OP Bratislavský samosprávny kraj. Objem finan&ných zdrojov pre 

Bratislavský samosprávny kraj bol stanovený v súlade s myšlienkou maximálnej 

podpory ekonomicky menej vyspelých krajov.  

V rámci OP Konkurencieschopnos% a hospodársky rast boli stanovené štyri osi 

priorít. Tretiu os tvorí Cestovný ruch, ktorý možno finan&ne podpori% prostredníctvom 
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dvoch stanovených opatrení. Financovanie týchto opatrení sa uskuto&(uje alokáciou 

finan&ných prostriedkov pod'a princípov financovania územných celkov NUTS II        

v &lenení Západné Slovensko (okrem Bratislavy), Stredné Slovensko a Východné 

Slovensko. 

 

Obr.  . 2.3 -  Grafické zobrazenie rozdelenia opera ného programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.economy.gov.sk 

Hlavná podstata prioritnej osi Cestovný ruch vychádza z požiadaviek rozvoja 

európskeho cestovného ruchu. Na splnenie tohto cie'a sú v SR stanovené aj tieto 

požiadavky: 

• využíva% kultúrny a prírodný potenciál a doteraz vybudovaný potenciál na 

rozvoj udržate'ného cestovného ruchu, 

OP: 
Konkurencieschopnos% 

a hospodársky rast 

 

Prioritné osi 1 – 4 

Prioritná os 3: 
Cestovný ruch 
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regiónov s Slovenska 
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• budova% technické základne pre komplexné služby cestovného ruchu 

s celoro&ným využitím, 

• poskytova% služby s pridanou hodnotou a maximálne využíva% lokálne 

slovenské produkty, 

• podporova% propagáciu slovenského cestovného ruchu v SR, ale aj v zahrani&í 

prostredníctvom Národného jednotného informa&ného systému cestovného 

ruchu (NUTIS). 

V rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikate'ských aktivít v cestovnom ruchu 

Ministerstvo hospodárstva SR stanovilo oprávnené výdavky na obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku a investície do výstavby nových objektov a zariadení, rekonštrukcie, 

modernizácie a rozšírenia objektov a zariadení cestovného ruchu. Na tieto ú&ely 

stanovila dve základné schémy z prostriedkov európskych fondov: 

1. Schéma štátnej pomoci na podporu podnikate'ských aktivít v cestovnom ruchu 

do ucelených produktov cestovného ruchu s celoro&ným využitím. 

2. Schéma na podporu podnikate'ských aktivít v cestovnom ruchu (pomoc de 

minimis) 

V rámci opatrenia 3.2 Rozvoj informa&ných služieb cestovného ruchu, prezentácie 

regiónov a Slovenska sú oprávnené výdavky orientované na marketingové aktivity 

vrátane &innosti NUTIS a tvorby databáz CR s využitím nových technológií. Uvedená 

podpora cestovného ruchu prezentuje potrebu rozvoja aktivít v rámci %ažiskových 

foriem cestovného ruchu, ktoré zakotvila Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu 

v Slovenskej republike.  9! 

2.8 Európske fondy  

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ sa nám otvorili príležitosti využíva% 

podporné nástroje politiky súdržnosti na vyrovnávanie existujúcich rozdielov medzi 

jednotlivými regiónmi, &o obyvate'om Slovenska prispeje k zlepšeniu kvality života. 

K naplneniu tohto cie'a nám môžu pomôc% prostriedky z fondov EÚ. V programovom 

období 2007 – 2013 môže Slovensko využi% z EÚ viac ako 11 miliárd eur. Pre získanie 

finan&ných prostriedkov z EÚ fondov je potrebné vypracova% projekty, ktoré musia by% 
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kvalitne pripravené, a musia sp*(a% požiadavky Európskej komisie. Zárove( by mali 

prispie% k dosiahnutiu plánovanej vízie Európskeho spolo&enstva, ktorou je sta% sa 

najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou ekonomikou zo zvýšeným po&tom 

a kvalitou pracovných miest. 

 

2.9 Rozpo#et EÚ 

Rozpo&et EÚ je celkový po&et finan&ných prostriedkov, ktorý má EÚ 

k dispozícii v priebehu jedného roka. Slúži k financovaniu spolo&ných aktivít, $alej 

financuje opatrenia vo všetkých politických oblastiach, výdavky inštitúcií, oblasti 

rozvoja v jednotlivých &lenských štátoch ako je rozvoj regiónov, po'nohospodárstvo, 

veda, výskum, zahrani&ná pomoc, bezpe&nostná politika.  25! 

 

Tab.  .  2.1      Rozpo et EÚ v rokoch 2007- 2013 (v mld. eur) 

1. Posilnenie konkurencieschopnosti EÚ 122 

2. Kohézna politika (podpora chudobných) 336 

3. Uchovanie prírodných zdrojov 400 

4. Bezpe&nos% a spravodlivos% 15 

5. Posilnenie úlohy EÚ vo svete 63 

6. Administratíva 58 

7. Celkom 994 

Zdroj: http://europa.eu/pol/financ/index_sk.htm 

 

2.10 Tvorba rozpo#tu EÚ 

Jednoro&ný rozpo&et EÚ musí by% v súlade s dlhodobým rozpo&tovým rámcom, 

ktorý stanovujú ministri &lenských štátov a (európsky) Parlament na návrh Komisie. 

Rozpo&et umož(uje ur&itú flexibilitu a ráta aj s nepredpokladanými výdavkami. 

Za rozpo&et, predkladanie jeho návrhu a aj jeho realizáciu je zodpovedný výkonný 

orgán Európskej únie, ktorým je Európska komisia.  
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Európska únia má „vlastné zdroje“ na financovanie svojich výdavkov. Z právneho 

h'adiska patria tieto zdroje Únii. !lenské štáty ich zhromaž$ujú v prospech EÚ 

a odvádzajú ich do rozpo&tu EÚ. Existujú tri druhy vlastných zdrojov: 

• clá, po'nohospodárske poplatky, odvody z produkcie cukru, 

• zdroje založené na dani z pridanej hodnoty (DPH), 

• zdroje založené na hrubom národnom produkte (HNP), z každého &lenského 

štátu sa uplat(uje jednotná percentuálna sadzba (0,73%). 

Do rozpo&tu plynú aj $alšie príjmy, ako napr. dane, ktoré platia zamestnanci EÚ, 

pokuty spolo&ností, ktoré porušili právne predpisy o hospodárskej sú%aži, at$.  17!" 

# 25! 

 Tab.  . 2.2    Podiel na financovaní rozpo tu EÚ 

Poradie Štát % 

1. Nemecko 22,1 

2. Francúzsko 17,0 

3. Taliansko 13,8 

4. Ve'ká Británia 13,0 

5. Španielsko 8,3 

6. Holandsko 5,5 

7. Portugalsko 4,7 

8. Belgicko  3,8 

9. Švédsko 2,7 

Zdroj: http://europa.eu/pol/financ/index_sk.htm 
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2.11 Štrukturálne fondy, Kohézny fond 

2.11.1 Štrukturálne fondy 

Európska regionálna politika je založená na finan&nej solidarite, to znamená, že 

&lenské štáty prispievajú finan&nou &iastkou do spolo&ného rozpo&tu Spolo&enstva, aby 

napomohli menej prosperujúcim regiónom, a aby sa vyrovnali rozdiely medzi krajinami 

a aby mali všetky &lenské štáty prostriedky na svoj rozvoj. Nárok na využívanie 

štrukturálnych fondov majú iba &lenské krajiny EÚ a programujú sa na sedemro&né 

obdobia – aktuálnou programovacou periódou je obdobie 2007 – 2013. Hlavnými 

finan&nými nástrojmi európskej regionálnej politiky sú: 

1. Európsky fond regionálneho rozvoja ( ERDF – European Regional 

Development Fund), ktorého cie'om je posilni% hospodársku a sociálnu kohéziu 

v rámci EÚ vyrovnávaním regionálnej nerovnováhy. Pomocou ERDF na 

Slovensku vzniklo pä%  Opera&ných  programov. Pre cestovný ruch na 

Slovensku je najdôležitejší Regionálny opera&ný program, ktorého hlavným 

cie'om je nie len zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, ale aj posilnenie 

kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu. V programovom 

období 2007 – 2013 je z ERDF pre SR vy&lenených 6 miliárd eur. V stru&nosti 

z ERDF sa financuje: 

• priama pomoc na investície do spolo&nosti, najmä do MSP, s cie'om 

vytvára% trvalo udržate'né pracovné miesta, 

• infraštruktúry spojené najmä s výskumom a inováciou, 

telekomunikáciami, životným prostredím, energetikou a dopravou, 

• finan&né nástroje s cie'om podpori% regionálny a miestny rozvoj 

a podpori%, spoluprácu medzi mestami a regiónmi, 

• opatrenia technickej pomoci. 

2. Európsky sociálny fond (ESF – European Social Fund), ktorý prispieva 

k posil(ovaniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania 

možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí. V programovom období 

2007 – 2013 je z ESF pre SR vy&lenených 1,5 miliardy eur. ESF sa zameriava 

najmä na tieto k'ú&ové oblasti: 

• zlepšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, 
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• skvalit(ovanie 'udského kapitálu, rozširovanie prístupu k zamestnanosti 

a ú&asti na trhu práce, 

• boj proti diskriminácii, 

• motivovanie ekonomicky neaktívnych osôb, aby vstúpili na trh práce. 

3. Európsky po"nohospodársky usmer%ovací a záru#ný fond (EAGGF – 

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund). 

4. Finan#ný nástroj pre usmer%ovanie rybolovu (FIFG – Financial Instrument 

for Fisheries Guidance). 

Prijímatelia fondov z EÚ sú pod'a zákona SR fyzické alebo právnické osoby 

oprávnené na podnikanie pod'a Obchodného zákonníka, registrované na území SR, 

ktoré plánujú realizova% jednotlivé druhy oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy 

o poskytnutí NFP sa prijímate' považuje za žiadate'a o poskytnutie pomoci. #alej 

prijímate'mi nemôžu by% podniky v %ažkostiach, ani podnik vo&i ktorému sa nárokuje 

vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola 

poskytnutá pomoc ozna&ená za nezákonnú a nezlu&ite'nú so spolo&ným trhom.  2!,  4! 

 

Mechanizmus poskytovania pomoci: 

1. Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom médií zverejní výzvu na predkladanie 

žiadostí o NFP. Tieto výzvy obsahujú ur&ité schémy, teda to ako by mal projekt 

vyzera%. Schémy, ktoré sa týkajú cestovného ruchu vytvára Slovenská agentúra pre 

cestovný ruch, Avšak poskytovate'om NFP je Ministerstvo hospodárstva. 

2. Na internetovej stránke poskytovate'a, vykonávate'a bude zverejnená výzva vrátane 

povinných príloh. 

3. Prijímate' vypracuje žiados% o NFP v súlade s pokynmi uvedenými v Príru&ke  pre 

žiadate'a, ktorá tvorí neoddelite'nú prílohu výzvy. Po vyplnení elektronického 

formulára zabezpe&í prijímate' odoslanie elektronickej verzie žiadosti o NFP 

prostredníctvom verejného portálu ITMS ako aj doru&enie papierovej verzie vo forme, 

termíne a na adresu v zmysle pokynov uvedených v Príru&ke žiadate'a. 

4. Doru&ením žiadosti o NFP v termíne a na adresu sa za&ína konanie o žiadosti. 

5. Vykonávate' následne rozhodne o schválení, resp. neschválení žiadosti. V prípade 

neschválenia vykonávate' zabezpe&í vrátenie neúspešných projektov naspä% 

žiadate'ovi. 
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6. Vykonávate' v termíne do 15 dní zverejní na internetových stránkach informácie 

o schválených žiadostiach o NFP v rozsahu stanovenom vo výzve  na predkladanie 

žiadostí o NFP. 

7. Pomoc sa poskytne na základne zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej s prijímate'om, 

ktorého žiados% bola schválená. 

8. Žiados% o NFP s povinnými prílohami, ako aj $alšie vyžiadané informácie sa 

považujú za dôverné.  

9.O príspevok na $alší projekt pod'a tejto schémy môže prijímate' požiada% až po 

úspešnom ukon&ení realizácie predchádzajúceho projektu a jeho finan&nom vyrovnaní 

zo strany poskytovate'a. 

10. Prijímate' sa zaväzuje dodržiava% pravidlo zákazu konfliktu záujmov a vylú&enia 

zaujatosti po&as doby konania o žiadosti o NFP realizácie projektu.  

 

Obr.    2.4 Projektový cyklus a súvisiace aktivity 

 
Zdroj: [12] 

 

Maximálna a minimálna výška NFP na projekt: 

V zmysle štátnej pomoci, prostredníctvom ktorej sa opatrenie realizuje, je 

minimálna výška pomoci 60 000 eur a maximálna výška pomoci 6 mil. eur, pri&om 

celkové výdavky na projekt nesmú presiahnu%. V zmysle schémy pomoci de minimis, 
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prostredníctvom ktorej sa opatrenie realizuje, je minimálna výška 20 000 eur, pri&om 

maximálna výška pomoci jednému prijímate'ovi nesmie presiahnu% súhrnne 200 000 

eur v priebehu troch po sebe nasledujúcich fiškálnych rokov. Celkovo na podporu 

podnikate'ských aktivít v cestovnom ruchu bolo od konca roku 2011 vy&lenených 36 

miliónov eur,  ktoré sa stále &erpajú. 

 

Oprávnenými výdavkami v závislosti od schémy pomoci sú: 

• obstaranie dlhodobého hmotného majetku, t.j. nákup prístrojov a zariadení 

ur&ených pre zvýšenie atraktivity objektov cestovného ruchu, 

• investície do výstavby nových objektov a zariadení, rekonštrukcie, 

modernizácie a rozšírenia objektov a zariadení cestovného ruchu, 

• investície do dlhodobého nehmotného majetku, investície na obstaranie 

programového vybavenia po&íta&ov, aktíva získané transferom technológií 

prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, know - how alebo 

nepatentových  technických poznatkov. 

 

Za neoprávnené výdavky nie je možné považova% tieto výdavky: 

• úroky z úverov a pôži&iek, 

• leasing, 

• poistné platené doma i v zahrani&í, platené úroky, pokuty a penále, 

• poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 

• výdavky na nákup pozemkov a nehnute'ností, 

• výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení 

s výnimkou zariadení priamo súvisiacich s realizáciou oprávnených projektov, 

výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 

• všetky osobné výdavky 

• prevádzkové výdavky 

• výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu, 

• výdavky na marketing 

• výdavky na obstaranie a prevádzku hracích automatov, 

• výdavky na obstaranie a prevádzku pohostinského odbytového strediska 

charakteru rýchleho ob&erstvenia alebo odbytového strediska zameraného na 

zábavnú &innos% (no&ný bar, her(a a pod.) 
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• výdavky na budovanie a prevádzku zariadení zameraných na poskytovanie 

erotických služieb.  2!,  18!,  21! 

 

Tab.  . 2.3 Percentuálne nároky na NFP pod!a kraja 

 Skupiny prijímate'ov zo súkromného sektora NFP 

1. Západoslovenský kraj 40 % 

2. Stredoslovenský kraj 50 % 

3. Východoslovenský kraj 50 % 

Zdroj: http://www.economy.gov.sk/schemy-statnej-pomoci/129960s 
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Tab.  . 2.4 Logická matica pri vypracovávaní žiadosti o NFP 

Popis projektu Indikátory Zdroj overenia Predpoklady 

Celkový cie": 

prispenie projektu ku 
celkovým 
strategickým cie'om 

Ako bude celkový 
cie" meraný vrátane 
kvality, kvantity, 
#asu? 

Ako, kedy a kým 
bude informácia 
získaná? 

Aké sú výsledky 
dosiahnuté, aké 
predpoklady musia 
by$ dodržané pre 
dosiahnutie 
celkového cie"a? 

Ú#el: 

priame výhody pre 
cie'ovú skupinu 

Ako bude celkový 
cie" meraný vrátane 
kvality, kvantity, 
#asu? 

Ako, kedy a kým 
bude informácia 
získaná? 

Aké sú výsledky 
dosiahnuté, aké 
predpoklady musia 
by$ dodržané pre 
dosiahnutie ú#elu? 

Výsledky: 

konkrétne produkty, 
alebo služby, ktoré 
projekt poskytne 

Ako bude celkový 
cie" meraný vrátane 
kvality, kvantity, 
#asu? 

Ako, kedy a kým 
bude informácia 
získaná? 

Ak boli aktivity 
dokon#ené, aké 
predpoklady musia 
by$ dodržané pre 
dosiahnutie 
výsledkov? 

Aktivity: 

úlohy, ktoré musia 
by% splnené pre 
dosiahnutie 
požadovaných 
výsledkov 

Ko"ko bude aktivít? 
V #om budú 
spo#íva$? 

Ako, kedy a kým 
bude informácia 
získaná? 

Ak je ú#el 
dosiahnutý, aké 
predpoklady musia 
by$ dodržané pre 
dosiahnutie 
všeobecného cie"a? 

 !"#$%& '() 

 

2.11.2Kohézny fond 

Ved'a štrukturálnych fondov od roku 1993 existuje Kohézny fond (Fond 

súdržnosti), ktorý bola založený ako zvláštny fond solidarity na pomoc menej 

prosperujúcim &lenským štátom. EÚ prostredníctvom KF financuje investície, ktoré 

majú dlhé obdobie návratnosti. 

V programovom období 2007 – 2013 je z Kohézneho fondu pre SR vy&lenených 3,9 

miliardy eur, hlavne na OP Doprava a OP Životné prostredie. 

Z KF sa podporujú vä&šinou ve'ké infraštruktúre projekty v oblasti: 
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•  spolo&ného záujmu v oblasti dopravnej infraštruktúry (transeurópskych 

dopravných sietí), 

• životného prostredia, energetiky, dopravou, 

• environmentálnych projektov prispievajúcich k politike ochrany životného 

prostredia, využívanie obnovite'ných zdrojov energie. 

O prostriedky z Euro fondov kohézneho fondu môžu žiada% takmer výlu&ne len 

subjekty z verejného sektora.  5!,  52! 
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3 Podpora malého a stredného podnikania na Slovensku 

3.1 !o je podnikanie?   

Podnikaním sa rozumie sústavná &innos% vykonávaná samostatne podnikate'om 

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos% za ú&elom dosiahnutia zisku. 

Podnikate' je pod'a zákona osoba ktorá : 

• je zapísaná v obchodnom registri, 

• osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

• osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia pod'a 

osobitých predpisov, 

• fyzická osoba, ktorá vykonáva po'nohospodársku výrobu a je zapísaná do 

evidencie pod'a osobitého predpisu. 

Pod'a úplného znenia Obchodného zákonníka k 1. 1. 2012 sa podnikom rozumie súbor 

hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, 

práva ako aj iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikate'ovi a slúžia na 

prevádzkovanie podniku, alebo vzh'adom na svoju povahu majú tomuto ú&elu slúži%.  

Podnikate'ská &innos% je každá 'udská aktivita, ktorá sa orientuje ma 

dosiahnutie stavu,  ke$ výrobné zdroje sú vynaložené optimálnym spôsobom so 

zrete'om na ekonomické prostredie a na dosiahnutie zisku. 

 

3.2 Definícia malých a stredných podnikov  

„Mikro, malé a stredné podniky sú hnacou silou európskeho hospodárstva. SÚ 

základným zdrojom pracovných príležitostí, vytvárajú podnikate!ského ducha 

a inováciu v EÚ, teda sú rozhodujúcou podporou konkurencieschopnosti 

a zamestnanosti“. (Günter Verheugen) 

• Malé a stredné podniky sú podniky, ktoré : 

- Ro&ný obrat nepresahuje 40 miliónov eur, poprípade celková ro&ná 

hodnota aktív nepresahuje 27 miliónov eur, a zárove( sp*(ajú kritérium 

nezávislosti definované v $alšom odseku. 
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• Nezávislé podniky sú podniky, v ktorých základné imanie alebo hlasovacie 

práva vo výške 25 % alebo viac nevlastní jeden podnik alebo spolo&ne nieko'ko 

podnikov, ktoré nesp*(ajú definíciu malého a stredného podniku, bez oh'adu na 

to, &o z tohto platí. Tento dolný limit môže by% prekro&ený v dvoch prípadoch, 

a to: 

- ak podnik patrí verejným investi&ným spolo&nosti, spolo&nostiam 

investujúcich do rizikového kapitálu alebo inštitucionálnym investorom, 

a tí ho ani jednotlivo, ani spolo&ne nekontrolujú, 

- ak je základné imanie rozptýlené takým spôsobom, že nie je možné ur&i%, 

komu patrí a ak podnik prehlási, že má dôvod domnieva% sa, že ho vo 

výške 25 % alebo viac nevlastní jeden podnik, ale spolo&ne nieko'ko 

podnikov, ktoré nesp*(ajú definíciu malého a stredného podnikania. 

• Ak je potrebné rozlišova% medzi malými a strednými podnikmi, malý podnik by 

mal sp*(a% nasledujúcu definíciu: 

- mal by ma% menej ako 50 zamestnancov,  

- ro&ný obrat nie je vyšší ako 10 miliónov eur, alebo 

- celková ro&ná hodnota aktív nie je vyššia ako 5 miliónov eur. 

• Ak je potrebné rozlišova% medzi mikro podnikmi a malými podnikmi, mikro 

podniky sú podniky s menej než 10 zamestnancami. 

• Po&et zamestnaných osôb zodpovedá po&tu ro&ných pracovných jednotiek, to 

znamená po&tu pracovníkov zamestnaných po&as jedného roka na plný pracovný 

úväzok spolu s pracovníkmi na &iasto&ný úväzok a so sezónnymi pracovníkmi. 

• Dolnými limitmi obratu a závere&nej bilancie sú hodnoty za posledné schválené 

12- mesa&né ú&tovné obdobie. V prípade novozaložených podnikov, ktorých 

ú&tovné závierky ešte neboli schválené, sa použijú dolné limity získané 

odborným odhadom za bežný finan&ný rok.  6!,  19! 

3.3 Stav malého a stredného podnikania v Slovenskej republike 

Štruktúra podnikate'ského prostredia na Slovensku sa v sú&asnosti výrazne 

neodlišuje od štruktúry v iných &lenských krajín EÚ, hoci sektor  MSP na Slovensku sa 

vyvíja len dvadsa% rokov. Prudší rozvoj MSP v podmienkach SR bol zaznamenaný 

v rokoch 1991/92 , pri&om ich zrod bol ovplyvnený viacerými skuto&nos%ami: 

1. postupným rozpadom štátnych podnikov a vznik vä&šieho po&tu MSP, 
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2. návratom majetkov ob&anom v rámci reštitúcií, 

3. vo'nými obchodnými vz%ahmi a vznikom vä&šieho po&tu MSP zo zahrani&nou 

majetkovou ú&as%ou. 

Na Slovensku tvoria MSP prevažnú vä&šinu podnikov, tvoria až 99 % všetkých 

podnikov hospodárstva SR. V sú&asnosti je na Slovensku registrovaných okolo 421 000 

fyzických osôb (živnostníkov, malých podnikov, samostatne zárobkovo &inných osôb), 

a približne 100 000 registrovaných právnických osôb. 

 

Tab.  . 3.1 Percentuálna komparácia podnikov  

 Percentuálny podiel Podiel 

zamestnanosti 

Podiel HDP 

Malé (mikro) 

podniky 

96% 72% 42% 

Ve'ké podniky 4% 28% 58% 

Zdroj: [7] 

Vývoj sektora MSP je ve'mi citlivý na kvalitu podnikate'ského prostredia, preto je 

nevyhnutné, aby sa vytváranie vhodného podnikate'ského prostredia uskuto&(ovalo tak, 

aby umožnilo rýchly a efektívny rast sektora MSP.   

Nevyhnutne si to vyžaduje koordinovaný prístup všetkých rezortov, pretože každý 

z nich do istej miery ovplyv(uje podnikate'ské prostredie. Preto sa odporú&a 

odstránenie nie len administratívnych bariér, ale aj bariér z h'adiska legislatívy, 

kapitálového zabezpe&enia MSP, zvyšovanie vzdelávania a informovanosti samotných 

MSP. 

Súhrnné zhodnotenie podnikate"ského prostredia v SR 

Pod'a štatistík podnikatelia v SR zara$ujú k najvä&ším prekážkam podnikania 

nasledovné : 

• odvodové za%aženie (63 %), 

• &asté zmeny zákonov (43 %), 
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• %ažká vymožite'nos% práva (27 %), 

• nedostupnos% úverov (26 %), 

• nejednozna&nos% zákonov (23 %), 

• korupcia na úradoch (23 %), 

• výška da(ových sadzieb (22 %), 

• vysoké úrokové miery (14 %), 

• netransparentnos% (12 %), 

• inflácia (6 % ), 

• výpalníctvo  (4 %), 

• výmenný kurz (2 %), 

• iné prekážky.  7!"# 26! 

!

3.4 Výhody a nevýhody malých a stredných podnikov 

MSP sú rozhodne schopnejšie  pružnejšie reagova% na výkyvy trhu ako ve'ké 

podniky, pretože, nie sú za%ažené existenciou rozsiahleho investi&ného majetku a zmena 

predmetu ich &innosti nevyžaduje také rozsiahle prebudovanie výrobne ako pri ve'kých 

podnikoch. #alšou výhodou je aj vä&šia univerzálnos% pracovníkov a ich zameranosti. 

MSP vyhovujú potrebám regionálneho rozvoja, podnikatelia vkladajú do podnikania 

vlastný kapitál v ur&itom regióne aj z neho profitujú, &ím v nemalej miere prispievajú 

k podpore daného regiónu. 

Výhody MSP by s dali zhrnú% do nasledujúcich bodov: 

• flexibilita, 

• dynamika, 

• špecializácia, 

• priame vedenie a kontrola, 

• úzke kontakty zo zákazníkmi. 

Nevýhody MSP by sa v podstate dali zhrnú% do dvoch k'ú&ových bodov, a to do oblasti 

marketingu a do oblasti výroby. 

V oblasti marketingu je to hlavne nedostatok prostriedkov na propagáciu, to znamená, 

že ove'a %ažšie ovplyv(ujú zákazníkov. Vo výrobe je to malá možnos% rozširovania 
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výroby. Preto malé podniky nemôžu kupova% ve'a surovín a polotovarov, nezískavajú  

rabaty ako ve'ké podniky, tiež môžu ma% problémy zo získavaním cudzieho kapitálu, 

a tým aj obmedzenú možnos% $alšieho vývoja. 

Nevýhody MSP môžeme zhrnú% do nasledujúcich bodov: 

• nedostatok skúseností na za&iatku podnikania, 

• absencia výrobnej alebo obchodnej stratégie, 

• optimistická predstava o trhu, 

• podce(ovanie vo'by vhodného okamihu za&atie podnikania, 

• nedostatok obežného kapitálu, 

• príliš vysoké náklady na za&iatku podnikania, 

• podnikate' si mýli hotové peniaze so ziskom, 

• miesto podniku, 

• výber a výchova 'udí,  

• nesprávne vedené ú&tovníctvo.  6!,  7! 

 

3.5 Podpora malých a stredných podnikov z h"adiska EÚ 

Prvé ak&né programy na podporu MSP v EÚ boli prijaté už v roku 1983, neskôr 

v rokoch 1987, 1997, 2000 a v roku 2007. 

Nako'ko sú MSP ve'kou oporou európskej ekonomiky, zdrojom pracovných 

príležitostí, štáty EÚ sa zaviazali zoh'ad(ova% potreby MSP v maximálnej možnej 

miere. Na dosiahnutie tohto výsledku sa EÚ rozhodla posilni% ducha podnikania &o 

umožní európskym podnikom &eli% budúcnosti. #alej vytvori% ur&itý rámec, ktorý by 

umož(oval zlepšenie postavenia podnikate'ov, umožnil prístup k financiám po&as 

celého životného cyklu podniku, zabezpe&il prístup na trhy na základe &o najmenej 

za%ažujúcich podmienok a vo všeobecnosti neustále zlepšovanie ich výkonnosti. 

Štáty EÚ, medzi nimi samozrejme aj SR sa rozhodli uskuto&ni% opatrenia 

v desiatich oblastiach, ktoré boli ur&ené ako rozhodujúce pre úspech politiky MSP: 

• vzdelanie a odborná príprava na podnikanie, 

• lacnejší za&iatok podnikania, 

• lepšia legislatíva a regulácia, 
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• dostupnos% zru&ností, 

• zlepšenie on-line prístupu k informáciám, 

• viac výhod plynúcich z jednotného trhu, 

• zda(ovanie a finan&né otázky, 

• posilnenie technologickej kapacity,  

• úspešné modely elektronického podnikania, 

• vytvorenie silnejšieho, efektívnejšieho zastúpenia záujmov MSP na úrovni EÚ. 

V roku 2007 Európska komisia za&ala uskuto&(ova% jednotne modernú politiku 

rozvoja MSP pre rast zamestnanosti. Vyty&uje cestu smerom k zvýšeniu 

konkurencieschopnosti MSP, pomocou zlepšenia svojich nástrojov, dokonalejšej 

sú&innosti medzi finan&nou, regionálnou a inova&nou politikou medzi &innos%ami EÚ 

a jej &lenskými štátmi.  

Hlavnými bodmi tejto politiky na zvýšenie konkurencieschopnosti sú: 

• podpora podnikania a podnikate'ských zru&ností, 

• zlepšenie prístupu MSP na trhy, 

• odstra(ovanie byrokracie, 

• zlepšenie rastového potenciálu MSP, 

• posilnenie dialógu a konzultácií s osobami zainteresovaných v MSP. 

 

3.6 Politika podpory malých a stredných podnikov v SR 

Hlavným orgánom a koordinátorom pri tvorbe programov a politiky podpory 

MSP je Ministerstvo hospodárstva SR. Bohužia', na Slovensku doteraz neexistuje 

jednotný dokument, ktorý by definoval politiku, stratégie a konkrétne opatrenia na 

podporu sektora malých a stredných podnikov. Náznakom tvorby tejto politiky bol 

materiál., ktorý vláda SR prerokovala v roku 2002, a ktorého hlavným cie'om bolo 

vytvorenie nového systému podpory MSP. Tento dokument s prihliadnutím na doterajší 

vývoj MSP na Slovensku a tiež na základe efektívnosti, udržate'nosti a transparentnosti 

vytvoril systém podpory MSP, ktorý na Slovensku platí dodnes. 

Je možné konštatova%, že sú&asný systém podpory MSP na Slovensku je dos% 

nepreh'adný, zah+(a ve'mi ve'a aktérov, ktorí sa problematikou MSP zaoberajú a je 
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tiež charakterizovaný zložitými väzbami. Identifikácia príležitosti podpory sa 

v posledných rokoch lepšila zásluhou sieti podporných stredísk prvého kontaktu , ale 

samotný systém podpory je ešte sále rozdrobený medzi viacero poskytovate'ov, &i 

sprostredkovate'ov. #alším z podporných nástrojov pre rozvoj cestovného ruchu, 

podporu vstupu podnikate'ských subjektov do tohto odvetvia a maximalizáciu prílevu 

priamych investícií v oblasti CR sú projekty verejno – súkromných partnerstiev (PPP 

– Public Private Partnership). Projekty verejno – súkromných partnerstiev sú vo svete 

štandardným nástrojom pri zabezpe&ovaní verejných služieb a verejnej infraštruktúry, 

pri&om pri ich optimálnej implementácií prispievajú k efektívnejšej alokácii verejných 

zdrojov, zabezpe&eniu kvalitných verejných služieb, ekonomickému rastu a rastu 

priamych zahrani&ných investícií podporou súkromných investícií do verejnej 

infraštruktúry a verejných služieb. PPP je forma spolupráce medzi verejným 

a súkromným sektorom s cie'om financovania výstavby, rekonštrukcie, prevádzky 

a údržby infraštruktúry a poskytovania verejných služieb pomocou tejto infraštruktúry.   

Inštitucionálne zabezpe&enie podpory MSP na Slovensku je orientované na 

ústredné orgány štátnej správy, ktoré sa sústre$ujú v prvom rade na tvorbu politiky 

a získavanie zdrojov, zvláš% na špecializované agentúry, bankové inštitúcie a fondy, 

ktoré slúžia vä&šinou na realizáciu uvedených politík a záujmové, profesijné 

a stavovské organizácie. Mechanizmus inštitucionálneho zabezpe&enia MSP v SR sa 

vyzna&uje silne rezortným prístupom , &o si vyžadovalo &erpanie prostriedkov 

z európskych fondov.  

Ve'ký rozmach MSP na Slovensku bol jedným z hlavných javov premeny 

ekonomiky a reštrukturalizácie ve'kých priemyselných podnikov, ktoré slovenskej 

ekonomike vládli pred desiatimi rokmi. Preto sa podpora MSP viac orientovala na 

zdôraz(ovanie potreby vytvárania takéhoto prostredia a podmienok, ktoré by motivovali 

a stimulovali jedincov k tomu, aby sa stali podnikate'mi. To si vyžadovalo ur&ité 

zmeny, ako napr. poskytovanie vhodných príležitostí, prístup k finan&ným zdrojom, 

vytvorenie podmienok na získanie potrebných zru&ností. Bolo zrejmé, že znižovanie 

priemernej ve'kosti podnikov je globálnym trendom. Politika na podporu podnikania si 

preto stanovila vzájomne zladené opatrenia v týchto oblastiach: 

• posilnenie motivácie jednotlivcov na za&atie podnikania, 
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• zvyšovanie potrebných schopností prostredníctvom zvýšeného dôrazu na 

podnikanie v celej vzdelávacej sústave, 

• rozširovanie možností podnikania prostredníctvom znižovania finan&ného 

za%aženia, 

• zlepšenie prístupu k finan&ným zdrojom, 

• zjednodušenie legislatívy. 

Táto formulácia politiky MSP je jedinou, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR v rokoch 

2002 – 2006 navrhla, preto na$alej zostáva strategickým a rámcovým dokumentom 

Európska charta pre malé a stredné podniky. Sledovanie jednotlivých zámerov Charty je 

zabezpe&ené zavádzaním politiky a nástrojov na podporu MSP do strategických 

dokumentov SR tak, aby boli v súlade zo základnými zásadami Charty. V dnešnej dobe 

však existuje v súlade s dokumentmi EÚ viacero ak&ných plánov zameraných na 

podporu MSP. Ide hlavne o tieto dokumenty: Národný program reforiem Slovenskej 

republiky, Národná stratégia trvalo udržate'ného rozvoja, Inova&ná stratégia SR na roky 

2007 – 2013. Ide zárove( o hlavné strategické dokumenty riadiace hospodársku politiku 

SR. Podpora MSP nadväzuje na politiku uplat(ovanú v EÚ a jej hlavné riadiace 

dokumenty sú koncipované v súlade s cie'mi dokumentov politiky podpory v EÚ. 

Slovenská republika v rámci prístupových rokovaní do EÚ prijala záväzok o vytvorení 

dokumentu riadiaceho &erpanie pomoci z EÚ po vstupe, t.j. &erpanie prostriedkov zo 

Štrukturálnych fondov. Bolo vytvorených viacero dokumentov, ale najviac 

rozpracovaná bola politika v podpore MSP v Sektorovom opera&nom programe 

Priemysel a služby, ke$že garantom tohto programu je Ministerstvo hospodárstva SR, 

ktoré riadi aj celú politiku podpory a rozvoja sektora MSP. 

Ministerstvo hospodárstva je najdôležitejším inštitucionálnym aktérom na podporu 

MSP, pôsobí ako garant a koordinátor mnohých aktivít v tejto oblasti. Do kompetencií 

rezortu MH SR patrí obchod, priemysel aj cestový ruch.  4!,  6!,  7! 

!

3.7 Podpora podnikate"ských aktivít v cestovnom ruchu 

Vo svojej podstate podporu podnikate'ských aktivít má vo svojom programe 

prioritná os Cestovný ruch. Ako už bolo spomenuté, hlavným zámerom podpory CR je 

rast zamestnanosti, hospodárskeho rastu, zvyšovaním konkurencieschopnosti 
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predovšetkým MSP prostredníctvom inovácií s cie'om v dlhodobom &asovom horizonte 

udrža% a zvyšova% zamestnanos% v súlade s opatreniami EÚ, národnou stratégiou 

a potrebami SR. Dôraz je preto kladený na maximálny symbiózny efekt z realizácie 

jednotlivých aktivít tak, aby dlhodobé vplyvy týchto intervencií spl(ovali kritéria trvalo 

udržate'ného rozvoja a viedli k znižovaniu nezamestnanosti. Preto snaha o podporu 

podnikate'ských aktivít je hlavne smerovaná na vä&šie investi&né komplexy (spojenú so 

záchranou historického a prírodného dedi&stva) s cie'om vytvori% profilové atribúty 

propagácie a profilácie Slovenska. #alším bodom ako dosiahnu% dlhodobé ciele je 

podpora združovania podnikate'ských subjektov do klastrov a nie len ich spolupráca, 

ale aj spolupráca s orgánmi verejnej správy, vzdelávacími inštitúciami a $alšími 

subjektmi. Dôležitou sú&as%ou celej podpory je aj podpora komplexného budovania 

informa&ných systémov v cestovnom ruchu s cie'om ponúknu% turistom kvalitu 

v propagácií a distribúcií služieb, ktorá je bežná v krajinách EÚ. 

V podnikate'skej sfére cestovného ruchu SR existuje rozvinuté konkuren&né 

prostredie prevažujúce v malých a ekonomicky slabších podnikov poskytujúcich 

predovšetkým ubytovanie a stravovacie služby.  

Všetky tieto ciele by mali by% do budúcna financované jednak priamou formou pomoci 

(nenávratné finan&né príspevky), a tiež nepriamou formou pomoci (rizikový kapitál, 

poskytnutie záruk).  

Bohužia' na Slovensku vo ve'kej miere nie je rozvinutý destina&ný 

management. Spolupráca medzi reštauratérmi, hoteliermi a dopravným sektorom je 

slabá. Rozhodne by malo vznika% viacero spoluprác medzi jednotlivými sektormi. 

Orgány verejnej správy by mali ma% vä&šiu snahu o zvýšenie po&tu návštevníkov 

v jednotlivých regiónoch. Mali by dohliada% tiež rozumné a hlavne efektívne využívanie 

financií. Financie sa smerujú viac k vytipovaniu lokalít, s ktorými sú spojené prirodzené 

asociácie zahrani&ných aj domácich návštevníkov  ktoré by mali tvori% hlavné osi 

návštevnosti Slovenska. Atraktivita týchto lokalít je vo vä&šine prípadov viazaná na 

výskyt kultúrnych, historických a prírodných pamiatok, ktoré je potrebné citlivo 

rekonštruova% a ekonomizova%. V rámci tzv. národných produktov cestovného ruchu 

budú lokality dovybavené potrebnou sprievodnou mikroinfraštruktúrovu tak, aby 

spl(ovali kritéria kladené turistami na profilové oblasti v jednotlivých krajinách.  9!, 

 26! 
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4 !erpanie fondov Európskej únie  - príklad z praxe  

O &erpanie zdrojov zo Štrukturálnych fondov môže požiada% takmer každý. 

Hlavnou podmienkou na schválenie &erpania Európskych fondov, je napísa% a zostavi% 

kvalitný projekt, na základe ktorého ministerstvá, alebo implementa&né agentúry 

peniaze z EÚ prerozde'ujú. Projekt musí by% v súlade s cie'mi lokálnych 

a regionálnych stratégií rozvoja, prioritami SR a EÚ.  

Na zostavenie kvalitného projektu si vyžaduje dostato&né schopnosti s tvorbou 

projektov, &asový priestor, kvalifikovaný 'udský potenciál a samozrejme preh'ad 

v množstve informácií z tejto oblasti. Okrem realizovate'ného nápadu, tvorivého 

prístupu a trpezlivej práce je potrebné aj zodpovedajúce know – how. Prospešná je aj 

dobrá štylistika a v neposlednom rade aj kus š%astia. 

Na Slovensku vzniklo mnoho agentúr na vypracovávanie týchto projektov, ale 

ak má podnikate' dobrý zámer a schopnosti, môže tento projekt spracova% aj sám.  2!, 

 21! 

4.1 Popis lokality 

Na uvedenie konkrétneho príkladu &erpania Európskych fondov som si vybrala 

projekt pána Ing. I.K., ktorý mal snahu o &erpanie týchto fondov v roku 2007. Jeho 

projekt sa týkal prestavby starej školy v obci Kostolec na penzión s reštaura&ným 

zariadením. 

Obec  Kostolec sa nachádza v Tren&ianskom kraji. Obec obklopuje krásne 

prostredie desa% kilometrov severovýchodne od Považskej Bystrice. Je to menšia obec 

s rozlohou 400 ha. Je ukrytá len pár kilometrov za Manínskou ties(avou. Obec, jej 

centrálna &as%, je rozložená po pravej strane kotliny pod skalnatým bralom Bosmany. 

Tvoria ju ešte dve osady Kresánie a Záhrady. Panorámu dookola dopl(ujú Kav&a, 

Drienovka, Ostrenec - (Ku(a) a Ho'azne, ktoré patria do chráneného územia 

Strážovských vrchov.  

Manínska ties(ava je vyh'adávaným cie'om turistov, horolezcov ke$že sa tu 

nachádzajú priepasti, ktoré sú tvorené vápencovými bralami zarastenými z vä&šej &asti 

vegetáciou. Pre Manínsku úžinu sú význa&né strmé steny s rôznymi zárezmi, hrebene, 
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piliere, trhliny, komíny, ihly, skalné hríby a pod. Najvyššie skaly majú až 200 metrov. 

Obsahuje tiež podzemné krasové priestory s výskytom až 28 jaský(. K povrchovému 

krasu patria aj škrapy a závrty. Je to však vyh'adávaným miestom aj pre rodiny s de%mi 

na víkendové prechádzky, ale aj pre cyklistov, ke$že tu môžeme nájs% aj ve'a cyklotrás.  

Každoro&ne sa tu konajú dve vä&šie akcie pre verejnos%. Prvou z nich je Jilemnického 

25 – ka a druhou je Moto zraz.  

Jilemnického 25 – ka je turistický pochod, ktorý organizuje Klub slovenských 

turistov. Organizátori si pre návštevníkov pripravia každý rok pripravia tri trasy, a je len 

na návštevníkoch, ktorú z nich si vyberú . Tejto akcie sa každoro&ne zú&ast(uje ve'ký 

po&et 'udí nie len z blízkeho okolia, ale dokonca aj turisti z !eskej republiky. 

Druhou vä&šou akciou je Moto zraz, ktorý sa koná v Manínskej ties(ave, ktorú 

sme mohli navštívi% minulý rok už po 14-sty krát. Každý rok sa tu zíde viac ako tisícka 

motorkárov z celého Slovenska, ale aj mnoho návštevníkov zo zahrani&ia.  22!#

 

4.2 Charakteristika projektu 

Aj v$aka relatívnej vysokej návštevnosti, nie len v období konania týchto akcií 

a nedostatku ubytovacích kapacít inicioval pán Ing. I.K. vybudovanie penziónu so 

stravovacím zariadením. V okolí Manínskej ties(avy sa nenachádza ubytovacie 

zariadenie podobného druhu.   

Už zo za&iatku si bol vedomý miesta a &asu realizácie projektu. Na vybudovanie 

penziónu si vybral chátrajúcu budovu bývalej základnej školy v obci Kostolec. 

Základná škola bola vybudovaná v roku 1926 a jej význam v obci bol o to vä&ší, že tu 

v rokoch 1932 – 1936 u&il známy spisovate' Peter Jilemnický. Po ukon&ení výu&by 

v tejto budove tu bolo vybudované múzeum, avšak o budovu vytrácal sa riadny záujem 

a dlhý &as sa nikto o priestory  nestaral, a tak sa Ing. I. K rozhodol ju v roku 2007 od 

obce odkúpi%.  23! 
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Jeho podnikate'ský zámer spo&íval v zrekonštruovaní starej budovy školy na 

penzión so stravovacím zariadením, ktorého interiér mal aj na$alej pripomína% 

skuto&nos%, že sa jednalo o budovu školy. 

Ke$že si pán Ing. I. K. vo svojom podnikate'skom zámere nepribral žiadneho 

partnera, rozhodol sa financova% projekt nie len zo svojich súkromných zdrojov, ktoré 

dosahovali len polovicu potrebných zdrojov na zrekonštruovanie budovy, ale aj zo 

zdrojov EÚ. Tieto zdroje mali ma% podobu NFP.  

 

4.3 Projekt na #erpanie NFP z EÚ  

Každý projekt na &erpanie fondov z EÚ za&ína myšlienkou, resp. 

podnikate'ským zámerom, ktorý nám v podstate už vznikol. Pán Ing. I. K. sa rozhodol 

vytvori% projekt, ktorý by mu umožnil &erpanie fondov, ktoré by mu pokryli 50 %  jeho 

predpokladaných nákladov na rekonštrukciu budovy na penzión. Jeho celkové 

predpokladané výdavky mali predstavova% 6 miliónov v roku 2007 ešte slovenských 

korún, tzn. že, v projekte o NFP žiadal financie vo výške 3 miliónov korún.  

Za&iatok projektu spo&íval v tom, že sa Ing. I. K. na stránkach Ministerstva 

hospodárstva do&ítal, že patrí k oprávneným žiadate'om o NFP a  vyh'adal si vhodnú 

výzvu na predkladanie projektov. Ciele pripravovaného projektu museli by% v súlade 

s cie'mi danej výzvy. Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sa dajú vždy 

aktuálne vyh'ada% na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva. Výzva, ktorá 

bola v súlade s cie'om projektu na vybudovanie penziónu mala názov „KaHR-31SP-

1101“. Išlo o podnikate'ský zámer, ktorý bol v rámci Opera&ného programu 

konkurencieschopnos% a hospodársky rast, prioritná os 3 – Cestovný ruch, podpora 

podnikate'ských aktivít v cestovnom ruchu. Ku tejto výzve malo by% dodaných aj 

sedem riadne vypracovaných príloh, ku ktorým patrili prílohy napr. o rozpo&te projektu, 

 finan&nej analýze a &estnom vyhlásení žiadate'a.  V tomto konkrétnom projekte boli 

sú&as%ou povinných príloh aj stavebné povolenia a list vlastníctva nehnute'nosti. Na 

vypracovanie projektu o NFP sa nepodie'al okrem pána Ing. I. K. nikto iný. Schémy na 

stránkach Ministerstva hospodárstva sú riadne ozna&ené, preh'adné a celkom 
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pochopite'né. Aj preto sa rozhodol, že nezadá vypracovanie projektu o NFP 

špecializovanej firme.  

Na projekte za&al pracova% ihne$ ako mu bolo schválené stavebné povolenie. 

Na za&iatku projektu si vypracoval SWOT analýzu a rozpo&et projektu, ktoré sú 

povinnými prílohami k žiadosti o NFP. Rozpo&et projektu bola jedna z najdôležitejších 

povinností k spracovaniu žiadosti, a táto &as% žiadosti je aj najpodrobnejšie skúmanou 

&as%ou pri hodnotení. Rozpo&et musel by% reálny (trhové ceny), a zah+(a% položky 

výlu&ne súvisiace s realizáciou projektu. V projekte musel dokáza%, že je opodstatnený 

žiadate' NFP. V projekte bola uvedená aj kvantifikácia výstupov, &o mala by% 

názornos% protihodnoty ktorú by poskytol cie'ovému regiónu, resp. cie'ovým 

skupinám. V praxi to malo znamena% po&et zamestnaných, po&et návštevníkov, ktorí by 

boli schopní si zaplati% služby ponúkané penziónom. V tejto schéme sa táto &as% 

nazývala indikátory (ukazovatele úspešnosti projektu). Úspešnos% projektu mala 

závisie% hlavne na vysokej návštevnosti po&as turistickej sezóny, &o znamená v tomto 

prípade predovšetkým cez leto.  Žiados% o NFP bola vypracovaná behom relatívne 

krátkej doby, pretože od myšlienky &erpa% zdroje EÚ a dátumu ukon&enia, v tej dobe 

aktuálnej, výzvy bol krátky &asový úsek. Po zvládnutí všetkých formalít a prác, ktoré 

boli potrebné stihnú% pred dokon&ením žiadosti o NFP, bola žiados% odoslaná na adresu 

Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR), ktorá je s Ministerstvom hospodárstva 

spoluzodpovedná za prerozde'ovanie fondov EÚ pre oblas% CR. 

 

SWOT analýza projektu 

Silné stránky 

• vhodne vybraná lokalita penziónu 

• skoro neexistujúca konkurencia 

• vysoká sezónna návštevnos% okolia 

• dobre zna&ená sie% turistických chodníkov 

• jednoduchá dostupnos% 

• záujem obce o zvýšenie návštevnosti 

• &lenitá pestrá príroda 



%%!

!

• atraktivita v podobe prírodných podmienok 

• informovanos% okolitých obcí o zaujímavosti prostredia 

Slabé stránky 

• vysoká sezónnos% 

• neznáme cie'ové miesto pre návštevníkov z $alekých miest 

• vyššie vstupné náklady 

• nedobudovaná sie% miestnych a regionálnych združení a turisticko – 

informa&ných kancelárií 

• nestabilné postavenie MSP v cestovnom ruchu 

• nejednotná prezentácia a image regiónu 

• nie príliš rozvinutá spolupráca medzi TIC a podnikate'mi 

Príležitosti 

• využívanie nástrojov regionálnej politiky pri podpore malého a stredného 

podnikania 

• využitie príležitosti na podnikanie v CR pri neexistencii konkurencie 

• rastúci záujem o víkendové pobyty 

• vä&ší po&et návštevníkov v danej oblasti 

• organizácia športových akcií s pozitívnymi dopadmi na návštevnos% regiónu 

 

Hrozby 

• možný výskyt konkurencie v danej oblasti 

• nedostato&ná propagácia a následný pokles návštevnosti v danej oblasti 

• nedostatok finan&ných prostriedkov na rekonštrukciu 

• nízka návštevnos% penziónu 

• nedostato&né využitie potenciálu danej lokality 
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4.4 Priebeh zamietnutia  žiadosti 

V smernici o žiadostiach o NFP je uvedené, že o schválení, resp. neschválení 

žiadosti o NFP sa žiadate' informuje do 15 dní od prijatia žiadosti príslušnými orgánmi. 

Pán Ing. I. K. nedostal odpove$ do uvedeného termínu &akal na reakciu viac ako 5 

mesiacov. Po takto dlhom &ase, kedy mu neboli schopné príslušné pracovní&ky 

Ministerstva hospodárstva zodpoveda% telefonicky, alebo pomocou e – mailovej 

komunikácie, v akej fáze konania je jeho žiados%, navštívil sídlo MH osobne. Pri 

návšteve MH, kde musel navštívi% viacero kancelárií, sa dozvedel, že komisia ktorá 

mala skúma% jeho žiados% o NFP  bola už dávnejšie rozpustená a preto nedostal 

odpove$ na svoju žiados% na &erpanie NFP z európskych fondov, &o bola samozrejme 

chyba. MH malo jednozna&ne informova% o priebehu skúmania žiadosti a o následnom 

vyhodnotení v termíne stanovenom samotným MH.  

Dôvodom neschválenia žiadosti bolo, že na rovnakú výzvu (podpora 

podnikate'ských aktivít v cestovnom ruchu) a na rovnakú schému na ktorú reagoval pán 

Ing. I. K. reagovalo $alších 800 žiadate'ov, z ktorých NFP získalo 60 podnikate'ov. 

Formálne bola jeho žiados% síce v poriadku, avšak komisia dala prednos% iným 

žiadostiam o NFP na rozvoj cestovného ruchu.  

Pri mojom zis%ovaní informácií o schválených žiadostiach, ktoré boli podávané 

v približne rovnakom &ase som postrehla, že vä&šina schválených žiadostí bola tým 

podnikate'om, ktorí sa vo svojom projekte snažili o vä&šiu komplexnos% ponuky služieb 

a o snahu zníži% sezónnos% v objekte. V mnohých prípadoch sa jednalo aj o vä&šie 

žiadané &iastky ako u konkrétneho príkladu pána Ing. I. K. Pod'a zaradenia do krajov 

prevládali projekty podávané z Banskobystrického, Nitrianskeho a Žilinského kraja. 

 24! 

Ke$že rekonštrukcia objektu bola v pokro&ilej fáze, neúspech pri žiadaní NFP 

z európskych fondoch nezabránil podnikate'ovi v realizácií pôvodnej myšlienky 

vybudova% v obci Kostolec penzión s reštaura&ným zariadením. S financiami 

z európskych fondov by bolo jednoduchšie rekonštrukciu dokon&i%, takže sa finálna 

podoba penziónu o pár mesiacov oneskorila, napriek tomu podnikate' zvládol 

ufinancova% celú rekonštrukciu pomocou vlastných zdrojov a bankového úveru. Dnes 
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v obci Kostolec funguje prosperujúci penzión s reštaura&ným zariadením, ktorý 

zamestnáva pod'a potreby a ro&ného obdobia 5 – 7 'udí.  

Z národohospodárskeho poh'adu je samozrejmé, že Ministerstvo hospodárstva 

a SACR dajú pri výbere potenciálneho prijímate'a európskych fondov prednos% 

podniku, ktorý by bol v budúcnosti schopný do štátneho rozpo&tu privies% viac pe(azí, 

bol by schopný jednorazovo zamestna% viac 'udí, ale na druhej strane je ve'mi dôležité 

podporova% malé podniky, ktoré sú neoddelite'nou sú&as%ou Slovenskej ekonomiky. 

Práve aj pomocou MSP sa vyrovnávajú regionálne rozdiely, vytvárajú sa nové lokality 

pre zvýšenie kvality cestovného ruchu. [27] 

Mojím odporu&ením pre pána  Ing. I. K. do budúcnosti by bolo, aby sa pokúsil 

o rozšírenie svojej ponuky, napríklad o menší wellness, alebo o vytvorenie priestoru pre 

deti.  
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5  Záver 

Cie'om mojej bakalárskej práce bola analýza situácie, ktorá sa týka &erpania 

európskych fondov v rámci malých a stredných podnikov na rozvoj cestovného ruchu 

v Slovenskej republike, a uvies% problematiku na konkrétnom príklade.  

 Pri spracovaní tejto témy som došla k záveru, že kompetentné orgány by mali 

jednozna&ne viac prihliada% na rozvoj cestovného ruchu. Slovensko má ve'ké rezervy 

vo využívaní potenciálu krajiny v oblasti cestovného ruchu. Pri jeho lepšom využívaní 

by sa mohla celkovo zvýši% nie len ekonomická úrove(, ale aj konkurencieschopnos% 

v porovnaní s inými krajinami.  

 K tomuto cie'u sa vo ve'kej miere snažia prispie% po&etné malé a stredné 

podniky, na ktorých podporu boli vytvorené opera&né programy, ktoré sú financované 

pomocou európskych fondov. Po&as skúmania tejto problematiky, som zistila, že zo 

strany malých a stredných podnikov je dostato&ný záujem o &erpanie nenávratného 

finan&ného príspevku, a vä&šinou sú to podniky, ktoré majú komplexnejšiu ponuku 

služieb, so snahou zníži% v objekte sezónnos%. Pre úspešne zvládnutie vypracovania 

žiadosti by som odporu&ila, aby žiadatelia svoj projekt „našili“ presne tak, aby 

zodpovedal presne vytý&eným prioritám.  

 !erpanie európskych fondov znamená nárast štátneho aparátu pre plánovanie, vo 

fáze posudzovania projektov, kde sa jedná o vysoké sumy financií, preto si myslím, že 

pri posudzovaní oprávnenosti na &erpanie nenávratného finan&ného prostriedku tu môžu 

vznika% nové ohniská korupcie s možnos%ou subjektívneho hodnotenia. Preto pod'a 

m(a by aj tieto orgány mali by% nejakým spôsobom kontrolované.  

 Pri skúmaní problematiky na konkrétnom príklade, v ktorom šlo o snahu &erpa% 

nenávratné finan&né prostriedky som zistila, že pri zamietnutí žiadosti nemusí by% 

chyba len na strane žiadate'a, ale ob&as môžu zlyha% kompetentné orgány, ke$že 

podaná žiados% bola formálne zvládnutá správne. V tomto prípade síce mohlo ís% 

o správne rozhodnutie, že podnikate'ovi nebola žiados% schválená, ale prístup 

a správanie orgánov vo&i podnikate'ovi bola pod'a môjho názoru neprípustná. 

Minimálne v tomto oh'ade by sa postoj orgánov mal ur&ite zmeni%. 
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