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Aktuálnosť riešenej problematiky 

Predložená diplomová práca sa zaoberá finančnou podporou podnikateľov z rozpočtu 

Európskej únie, s hlavným zameraním na podporu poskytovanú zo štrukturálnych fondov 

v súčasnom programovom období. Téma je aktuálna, autorka pracuje s najnovšími údajmi 

týkajúcimi sa čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Analýza finančnej 

pomoci EÚ pre rozvoj podnikateľského prostredia patrí k pomerne náročným témam, keďže 

podnikatelia majú možnosť využiť rôznorodé možnosti, ktoré EÚ ponúka a orientácia v nich 

nie je práve najjednoduchšia. Aj z tohto dôvodu zrejme v práci absentuje komplexný pohľad 

na všetky možnosti finančnej podpory, ktorú EÚ podnikateľom (najmä MSP) ponúka. 

Vzhľadom k cieľu práce sú podrobne spracované možnosti čerpania zo štrukturálnych fondov 

EÚ, aj keď úplne absentujú nástroje finančného inžinierstva, najmä iniciatíva JEREMIE a  

priame granty (t.j. centrálne riadené programy zo strany Európskej komisie) sú spomenutú len 

okrajovo (uvádza sa len. CIP a 7. rámcový program). Ďalšie možnosti ponúka napr. politika 

rozvoja vidieka.   

Prístup študentky k riešeniu  

Na str.7 je uvedený nasledovný cieľ práce „Hlavným cieľom práce je popísať, analyzovať, 

porovnať a zhodnotiť systém podpôr pre podnikateľov z rozpočtu Európskej únie v Slovenskej 

a Českej republike“. Formulácia cieľa práce by si vyžadovala precíznejšie vyjadrovanie, aj 

keď v nasledujúcich vetách je objasnené ako to diplomantka myslela. Práca totiž nehodnotí 

systém podpôr z rozpočtu EÚ v oboch krajinách, zameriava sa len na štrukturálne fondy 

a najmä na ich využitie v dvoch vybraných krajoch. Na str. 29 je dokonca uvedené, že práca 

skúma vplyv štrukturálnych procesov na podnikateľské prostredie v Slovenskej a Českej 

republike. S týmto vyjadrením nemožno súhlasiť, keďže práca sa uvedenou oblasťou 

nezaoberá. Precíznejšiu formuláciu by si vyžadovali aj hypotézy stanovené v úvode práce. 

Nie je napr. zrejmé na základe akých kritérií posúdime, či „štruktúra operačných programov 

je zostavená vhodne na to, by podpora podnikania bola dostatočná“. Čo znamená, že podpora 

podnikania je dostatočná ?  



Odhliadnuc od týchto formálnych nepresností vo vyjadrovaní, má práca logickú štruktúru 

vychádzajúcu zo zadania práce. Práca smeruje od teoretického vymedzenia podpory 

podnikania cez charakteristiku štrukturálnej politiky až k praktickej časti, kde sa autorka 

zaoberá využitím finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov v podmienkach vybraných 

regiónov.  

Vysoko oceňujem najmä prácu s literatúrou, autorka pri spracovaní práce využila celkovo 107 

rôznych zdrojov, vzhľadom k téme práce najmä elektronických. Trošku na škodu je, že 

autorka nepracuje s originálnymi zdrojmi, mám na mysli najmä príslušné nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady upravujúce politiku súdržnosti.    

Originalita práce  

Práca úrovňou svojho spracovania poukazuje na záujem autorky o danú problematiku. Práca 

vzhľadom k spôsobu spracovania i realizovanému porovnaniu je originálna.  

Štruktúra práce 

Kapitoly na seba logicky nadväzujú, po úvode, sa autorka v druhej kapitole venuje vybraným 

možnostiam financovania podnikania a podpore podnikania v inštitucionálnej podobe, aj keď 

v prehľade inštitúcií absentujú inštitúcie na centrálnej úrovni, t.j. príslušné ministerstvá 

a Európska komisia. V tretej kapitole je rozobratá štrukturálna politika SR a ČR a štvrtá 

kapitola  by sa podľa názvu mala venovať využitiu finančnej pomoci EÚ pre podporu 

podnikateľského prostredia vo vybraných regiónoch. Tejto oblasti sú venované len 

podkapitoly 4.6 - 4.8. Zvyšné kapitoly porovnávajú celkovo Slovenskú a Českú republiku 

z hľadiska pridelených finančných prostriedkov pre podporu podnikania, miery využitia 

operačných programov, ako aj vybraných ukazovateľov podnikateľského prostredia. 

Začlenenie týchto kapitol je však potrebné vnímať v kontexte celej práce, a z hľadiska cieľa 

a prístupu k riešeniu práce ich považujem za veľmi dôležité a prínosné pre prácu. Do určitej 

miery je v tomto prípade obmedzujúce zadanie práce, ktoré neumožňuje flexibilitu v počte 

a názvoch hlavných kapitol.  

Komparácia vybraných dvoch krajov z hľadiska podpory podnikania je náročná, už aj 

vzhľadom k tomu, že podniky majú možnosť čerpať prostriedky nielen z vybraných 

analyzovaných operačných programov. Operačné programy, ktoré autorka pre analýzu 

vybrala však ponúkajú najväčšie možnosti pre podnikateľov.   

Formálna úprava  

Práca má peknú formálnu úpravu aj štýl vyjadrovania, je doplnená množstvom tabuliek 

a grafov, občas sa však vyskytujú preklepy. Vzhľadom k tomu, že práca je písaná po 

slovensky bolo by vhodné do slovenčiny preložiť aj obrázky a tabuľky (napr. graf 3.2, 

obrázok 4.2, tabuľka 4.3, graf 4.2).   

 

 



Chyby a nedostatky 

- na str. 30 sa nie celkom presne uvádza, že Národný strategický referenčný rámec sa 

vzťahuje len na cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť. Uvedené konštatovanie platí pre Slovenskú republiku, podľa mojich 

informácií však v prípade Českej republiky sú v NSRR zahrnuté všetky tri ciele. 

Napokon aj Nariadenie Rady č.1083/2006  v článku 27 uvádza „Národný strategický 

referenčný rámec sa uplatňuje na cieľ Konvergencia a na cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Ak tak členský štát rozhodne, môže sa uplatniť 

aj na cieľ Európska územná spolupráca bez toho, aby bola v budúcnosti dotknutá 

voľba ostatných príslušných členských štátov.“, 

- na str. 34 sa nie celkom presne uvádza, akého územia sa týka cieľ Európska územná 

spolupráca. V prípade tohto cieľa je totiž potrebné rozlišovať medzi cezhraničnou, 

medziregionálnou a nadnárodnou spoluprácou,  

- na str. 36 sa poznámka 4 pod čiarou týka predchádzajúceho a nie súčasného 

programového obdobia, keďže v súčasnosti tieto fondy neexistujú,   

- v tab. 4.1 zrejme nedopatrením vypadlo, že údaje sú v mil. EUR, 

- konštatovanie na str. 69 ohľadom nevyužívania finančných prostriedkov v určitých 

oblastiach zo strany Košického kraja je nesprávne. To, že neboli podané žiadne 

projekty, nie je spôsobené nulovou aktivitou subjektov Košického kraja, ale 

jednoducho tým, že pri týchto dvoch oblastiach je určený prijímateľ pomoci, a to 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch a pre druhú oblasť Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Zdroj z ktorého autorka vychádzala uvádzal len regionálne projekty, 

pričom v tomto prípade ide o národné projekty. Čo však neznamená, že prostriedky 

v konečnom dôsledku nie sú využité aj v Košickom kraji. Napr. Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny z týchto národných projektov financuje aktívne opatrenia na 

trhu práce (napr. podporu vytvárania nových pracovných miest). 

Využiteľnosť výsledkov diplomovej práce 

Za prínosnú časť práce považujem najmä spracovanie kapitoly 4, pre podnikateľské subjekty 

však celá práca môže predstavovať podklad pre základnú orientáciu v rôznych možnostiach 

finančnej podpory.     

Záver: Práca napriek uvedeným drobným nedostatkom prehľadne spracúva zadanú 

problematiku a dosahuje výbornú úroveň. Za nosnú časť práce možno považovať 

kapitolu 4, ktorá predstavuje praktickú časť práce, kde je zrejmý vlastný prínos 

autorky.   

 

 

 

V Košiciach, 30.8.2013                                                                   Ing. Eva Výrostová, PhD.  


