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Abstrakt 

Diplomová práca je zameraná na financovanie projektu v neziskovej sfére. Práca sa 

zaoberá financovaním projektu prostredníctvom čerpania nenávratného finančného 

príspevku z fondov Európskej únie. Zadávateľom tohto projektu je mesto Piešťany. 

Predmetom projektu je realizácia výstavby podnikateľského inkubátoru.  

 

Abstract 

The thesis is focused on project financing in the non-profit sphere. The paper deals with 

the financing of the project by spending irreversibly financial contribution from 

European Union funds. The sponsor of this ride is the town of Piešťany. The goal of this 

project is the realization of building a business incubator. 
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podnikateľský inkubátor, mesto Piešťany, Podpora spoločných sluţieb pre podnikateľov  
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1 Úvod 

Európska únia je zoskupenie 15 demokratických štátov Európy, ktoré sa dobrovoľne 

spojili do politického a ekonomického zoskupenia aby dosiahli ciele jednoty v Európe. 

Slovensko je členom Európskeho zoskupenia od roku 2004 a 1.januára roku 2009 sa 

stalo aj členom Eurozóny. To našej krajine prinieslo menovú stabilitu a iné výhody 

a povinnosti z členstva vyplývajúce. Slovensko sa stalo súčasťou regionálnej politiky 

Európskej únie. Táto politika je nástrojom finančnej solidarity a hybnou silou 

súdrţnosti.  

Slovenskej republike bol umoţnený prístup k zdrojom EÚ uţ v roku 2004 

prostredníctvom programu Phare. V súčasnosti Slovenská republika čerpá eurofondy 

v novom programovom období aţ do roku 2013. 

Táto práce sa zaoberá financovaním projektu v nevýrobnej sfére. Teda sfére, ktorá 

nevytvára zisk. Hlavnou myšlienkou práce je financovanie vybudovania 

podnikateľského inkubátoru v podmienkach malého a stredného podnikania na 

Slovensku.  

Spracovaním tejto témy chcem poukázať na moţnosti čerpania zdrojov Európskej únie, 

ktoré majú členské štáty k dispozícii. Okrem súkromných subjektov ţiadajúcich 

o podporu majú túto moţnosť aj mestá a obce, prostredníctvom rôznych operačných 

programov. 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je prispôsobený, aby  

podporoval ţiadosti v oblasti rozvoja podnikania. Ako označuje názov, program by sa 

mal zameriavať na podporu podnikateľských inovácií, sluţieb, vývoja a výskumu. Na 

projekty, ktoré by mali zlepšiť celkové podnikateľské prostredia konkurencieschopnosť 

v regiónoch. 
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2 Ciele práce 

Cieľom tejto práce je na základe analýzy navrhnúť spôsob financovania projektu 

v nevýrobnej sfére. 

Nevýrobná sféra je súčasť národného hospodárstva, zahrnujúca odvetvia spoločensky 

uţitočných činností, v ktorých sa nevytvára materiálny produkt, a ktoré slúţia celkovým 

a kultúrnym potrebám. 

Pre túto prácu som si zvolila projekt Výstavby podnikateľského inkubátora, ktorý 

umiestnim do západoslovenského kraja. 

Hlavnými cieľmi diplomovej práce sú: 

 uviesť do problematiky malého a stredného podnikania na Slovensku, 

 predstaviť projekt výstavby podnikateľského inkubátoru a vytvoriť jeho 

rozpočet, 

 analyzovať moţnosti financovania projektu z fondov EÚ a navrhnúť vhodný 

operačný program, 

 prezentovať metódy a prístupy hodnotenia investícií, 

 identifikovať a ohodnotiť riziká projektu. 
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3 Teoretické východiská práce 

3.1 Podnikateľské prostredie na Slovensku 

Dlhodobým ekonomickým cieľom Slovenskej republiky po roku 1989 bol prechod na 

trhovú ekonomiku, pretoţe len tá je schopná zabezpečiť ekonomickú racionalitu, 

zvyšovanie ţivotnej úrovne obyvateľov a rozumné vyuţívanie prírodných zdrojov.
1
 

Počas takmer dvadsiatich rokov Slovenská republika zaznamenala výrazný pokrok, 

ktorý jej zabezpečil vstup do rôznych spoločenstiev zdruţujúcich predstaviteľov tých 

najvyspelejších ekonomík sveta.  

Slovenská republika zaznamenáva jeden z najdynamickejších rastov v stredoeurópskom 

regióne, keď v roku 2004 bol dosiahnutý 5,5%-ný rast HDP a v roku 2005 aţ 6,0%-ný 

rast HDP. Vysoký hospodársky rast je sprevádzaný nárastom zamestnanosti, rastom 

produktivity práce, ako aj vysokým prílivom zahraničných investícií. Napriek 

dosiahnutému ekonomického rastu, však Slovensko výrazne zaostáva za krajinami EÚ v 

oblasti štrukturálnych reforiem zameraných na zvyšovanie významu a výkonnosti 

vedomostne orientovaných odvetví,.
2
 

 

Slovensko a jeho vláda musí naďalej vytvárať podmienky dlhodobej 

konkurencieschopnosti pre udrţanie trhového rastu. Vytvárať prostredie, v ktorom 

podporuje a chráni hospodársku súťaţ. V posledných rokoch môţeme sledovať 

zlepšenie podnikateľského prostredia, čo sa odrazilo aj v hodnotení podmienok pre 

podnikanie, ktoré kaţdoročne vykonáva Svetová banka. V rebríčku sa Slovensko 

umiestnilo na 42. mieste, čo je síce najvyššie spomedzi krajín V4, no oproti 2008 si 

pohoršilo o sedem miest.
3
 Z hodnotenia vyplýva, ţe na Slovensku sa nevyskytujú 

výrazné bariéry v podnikaní, ale medzi hlavné problémy patria: 

 vymoţiteľnosť práva,  

                                                 
1
 Vzostupy a pády slovenskej ekonomiky [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: 

http://www.zps.webdirect.sk/userfiles/file/ZPS%20v%20mediach%20SK/Vzostupy%20a%20p%C3%A1

dy%20slovenskej%20ekonomiky%20(22_%201_%202008).doc 
2
 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast [online]. [cit. 2011-01-14]. Dostupné z 

http://www.mhsr.sk/operacny-program-6352/128037s 
3
 Svetová banka: Najlepšie podmienky pre podnikanie spomedzi krajín V4 sú na Slovensku [online]. [cit. 

2011-01-09]. Dostupné z: http://www.euractiv.sk/podnikanie-v-eu/clanok/svetova-banka-najlepsie-

podmienky-pre-podnikanie-spomedzi-krajin-v4-su-na-slovensku-013571 
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 odvodové zaťaţenie, 

 transparentnosť vlády smerom k podnikateľom, 

 slabo rozvinutý kapitálový trh.
4
  

 

Podiel malého a stredného podnikania v slovenskej ekonomike je uţ takmer 

porovnateľný s vyspelými krajinami. Slovenský sektor MSP vykazuje charakteristiky 

stability a potenciál ďalšieho rastu. Súčasný systém podpory MSP v SR je zaloţený na 

návratnom modeli finančných prostriedkov a na princípe tzv. rizikového kapitálu.  

Malé podnikanie a ţivnostenské podnikanie má najväčšie zastúpenie najmä v oblasti 

obchodu, obchodných sluţieb a peňaţníctva, stavebníctva, v odvetviach ľahkého 

priemyslu, drevospracujúceho priemyslu a v strojárskom priemysle vo výrobe kovových 

konštrukcií. 

Z regionálneho hľadiska má malé podnikanie najväčšie zastúpenie v regióne Západné 

Slovensko 39 % z počtu zamestnaných v SR v tomto sektore. V regióne Stredné 

Slovensko pôsobí 23 % podobne i v regióne Východné Slovensko a v Bratislavskom 

regióne 15 % z celkového počtu zamestnaných v sektore malého podnikania v SR.
5
 

                                                 
4
 Stratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010 [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: 

<http://www.iminerva.sk/dokumenty/ap/IV_AP_PodnikatelskeProstredie.doc>  
5
 Sektorový operačný program Priemysel a Sluţby [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: 

<http://www.economy.gov.sk/operacny-program-6089/127774s> 
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Graf 1: Počet MSP podľa jednotlivých odvetví (Zdroj: Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
6
) 

 

Malé a stredné podniky na Slovensku so svojim diverzifikovaným sortimentom 

a schopnosťou rýchlej reakcie na poţiadavky zákazníkov sa uplatňujú hlavne na 

domácom trhu. Zabezpečujú také poţiadavky trhu, ktoré nie sú zaujímavé pre veľké 

podniky. Výhodou MSP je, ţe majú relatívne niţšie náklady na pracovnú silu, vytvárajú 

nové pracovné miesta a čiastočne sa so svojou produkciou uplatňujú aj na zahraničných 

trhoch. Majú potenciál rastu najmä v oblasti spolupráce s veľkými podnikmi a 

inštitúciami zo školstva a výskumnej sféry, ako aj poskytovania sluţieb.  

 

V oblasti inovatívnosti sú rozdiely medzi Slovenskou republikou a krajinami EÚ 

najvýraznejšie. Na Slovensku chýbajú vytvorené zdroje inovácií. Slabé sú predpoklady 

na vytváranie poznatkov a pomerne nízka je inovačná schopnosť a 

konkurencieschopnosť podnikov. 

Malé a stredné podnikanie na Slovensku trpí neznalosťou vytvárania a realizácie 

inovácií v praxi. Na Slovensku totiţ nie sú etablované ţiadne veľké firmy vyrábajúce 

technologické zariadenia. Súčasne ţiadny MSP sa nezaoberá inováciou technológií, len 

                                                 
6
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast[online]. [cit. 2011-01-14]. Dostupné z: 

<http://www.mhsr.sk/operacny-program-6352/128037s> 
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ju nakupuje, ale venuje sa predovšetkým výrobkovým a organizačným inováciám v 

zmysle inovačného cyklu výrobkov. 
7
 

  

Pre zlepšenie inovačnej a technologickej úrovne priemyslu a sluţieb je potrebné 

zamerať podporu na budovanie podnikateľských inkubátorov pre začínajúcich 

podnikateľov a ţivnostníkov, ako aj pre podnikateľov s inovačným potenciálom. 

Vytváraním podnikateľských inovačných centier a infraštruktúrou vybavených 

priemyselných parkov, vrátane revitalizácie existujúcich priemyselných lokalít, sa 

zlepší rozvoj výskumu a vývoja a transfer technológií najmä pre MSP. Rozvojom sietí 

sa prehĺbi spolupráca medzi súkromným sektorom, vedecko-technickými a 

informačnými centrami a univerzitami v určitých odvetviach priemyslu a sluţieb, v 

ktorých má príslušný región rastový potenciál. Vhodná podnikateľská infraštruktúra by 

mala vytvoriť podmienky pre zvýšenie technologických a výrobkových inovácií v 

podnikateľskej sfére, podporiť vznik nových technologicky orientovaných podnikov, 

skvalitniť a sprístupniť sluţby pre existujúce a nové podniky, najmä pre MSP. 

 

3.2 Podpora malého a stredného podnikania na Slovensku pomocou 

podnikateľských inkubátorov 

Pomoc smerom k malému a strednému podnikaniu by mala byť smerovaná do zlepšenia 

prostredia na podnikanie a na zlepšenie prístupu ku kapitálu, moderným technológiám, 

výsledkom výskumu a vývoja, licenciám, vzdelávaniu zamestnancov a k sluţbám. 

 

Pre posilnenie podnikateľského sektora v slovenskej ekonomike existujú predovšetkým 

nasledovné formy podpory:  

 pomoc pri podnikaní zo štrukturálnych fondov EÚ,  

 programy na podporu malého a stredného podnikania,  

 štátna pomoc a  

 investičná pomoc
8
.  

                                                 
7
 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast[online]. [cit. 2011-01-14]. Dostupné z: 

http://www.mhsr.sk/operacny-program-6352/128037s 
8
 Podpora podnikania [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: 

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=21&etype=2&eventid=1592 
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Realizáciou podpory MSP prostredníctvom podnikateľských inkubátorov sa sleduje: 

 zvýšenie miery preţitia malých a stredných podnikov, 

 zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, 

 aplikácia výsledkov výskumu a vývoja do praxe, 

 udrţanie zamestnanosti a podpora tvorby nových pracovných miest 

v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. 

 

Úlohou podnikateľských inkubátorov je poskytovanie podpory pre malé a stredné 

podnikanie formou zabezpečenia zázemia a podporných činností. Prvé zmienky 

o inkubátoroch máme zo šesťdesiatych rokov minulého storočia, z USA a západnej 

Európy. Cieľom inkubátorov by nemalo byť len poskytovanie výhodného nájomného, 

poradenských sluţieb pre začínajúceho podnikateľa. Ich skutočný prínos vo vyspelom 

svete je vo vyhľadávaní inovatívnych firiem.
9
 Inkubátory tieţ napomáhajú 

v komunikácií medzi firmami umiestnenými v inkubátore. Firmy môţu spoločne 

konzultovať svoje podobné problémy a poskytovať si navzájom rady. Ďalšou výhodou 

je sortiment rôznych firiem v inkubátore. Ten sa môţe často doplňovať, napríklad jedna 

firma môţe vyrábať hardware a druhá k tomu hardware môţe vyvíjať software. 

 

V podnikateľskom inkubátore je pomoc firmám poskytovaná najčastejšie dvoma 

spôsobmi. Prvou formou je zniţovanie nákladov na ich činnosť, predovšetkým 

prostredníctvom lacnejšieho nájomného a sluţieb, ktoré sú niţšie vďaka zdieľaniu 

s ostatnými firmami. Ide napríklad o upratovacie sluţby, ochranu objektu, účtovnícke 

a právnické sluţby, pripojenie na internet, vyuţívanie telefonických liniek, sluţby 

tlačiarne, kopírovacej techniky, spoločne vyuţitá zasadacia miestnosť, atď. 

Druhou formou podpory je poskytovanie poradenstva. To najčasnejšie poskytujú 

zamestnanci inkubátoru alebo partnerské organizácie. Toto poradenstvo môţe byť 

zamerané na:  

 školenie podnikateľov,  

 obchodné poradenstvo – manaţment podniku,  

                                                 
9
 História inkubátorov [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: http://www.nadsme.sk/sk/content/historia-

inkubatorov 
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 nadväzovanie nových kontaktov s dodávateľmi, odberateľmi, zákazníkmi, 

manaţment ľudských zdrojov, marketingové poradenstvo...,  

 poradenstvo v oblasti financovania podnikania – obstaranie rizikového kapitálu, 

mikropôţičky, 

 a tieţ technická podpora – napríklad testovanie nových produktov.  

 

Najvýraznejšou podporou je práve zníţené nájomné. Jeho výška je odvodená od dĺţky 

pôsobenia začínajúceho podnikateľa v inkubátore. Podstatou zníţenia nájomného 

a platieb za iné uţ spomenuté sluţby je v zníţení potrebného štartovacieho kapitálu. 

Neskôr v poslednom roku pobytu v inkubátore sa cena nájomného a ostatných sluţieb 

vyrovná na trhové ceny aby bola firma schopná pôsobiť v normálnych konkurenčných 

podmienkach trhu. 

 

Na Slovensku sme zatiaľ v začiatkoch. Inkubátory plnia základnú úlohu podpory 

začínajúcich malých a stredných podnikateľov. Tou je, na jednom mieste 

zhromaţďovať podnikateľov a vytvoriť im lepšie podmienky, ako keby do biznisu 

vstupovali samostatne. Dôvodom, prečo nie je sieť slovenských inkubátorov na 

európskej úrovni je ich fáza ţivotného cyklu. Táto forma podpory sa u nás ešte len 

etabluje a rozbieha. Aj keď sme zaznamenali rozvoj inkubačnej činnosti, stále sa nedá 

hovoriť o podpore výlučne inovatívnych firiem. Mnohé inkubátory pôsobia v regiónoch, 

kde potrebujú pomoc aj neinovatívne začínajúce podniky. Nedostatok inovatívnych 

podnikateľských zámerov moţno pripísať slabej previazanosti vedy a výskumu 

a rizikového kapitálu.  

 

3.2.1 NARMSP 
10

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len NARMSP) 

vznikla  v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR. NARMSP 

podporuje rozvoj a rast malého a stredného podnikania (ďalej len MSP) v Slovenskej 

republike s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného trhu EU 

a na trhoch tretích krajín prostredníctvom 4 základných priorít: 

                                                 
10

 Kto je NARMSP [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: http://www.nadsme.sk/en/content/kto-je-

narmsp 
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 stimulácia rastu sektora,  

 zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti,  

 internacionalizácia - prienik na nové trhy,  

 uľahčenie prístupu MSP ku kapitálovým zdrojom.  

Zakladajúci členovia vytvorili a zaregistrovali v roku 1993 nadáciu s názvom ”Národná 

agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania”. V roku 1997 zmenila agentúra 

svoju právnu formu na záujmové zdruţenie právnických osôb, ktorého členmi sú 

nasledovné organizácie. 

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 

 Zdruţenie podnikateľov Slovenska, 

 Slovenský ţivnostenský zväz.  

 

3.2.2 Program PHARE 

V snahe podporiť zmeny prebiehajúce v krajinách strednej a východnej Európy, 

vytvorila Európska únia fond PHARE. Program PHARE sa stal najväčším programom 

pomoci v strednej Európe, ktorý poskytuje odbornú expertízu a investičnú podporu. 

Európska komisia zamerala program PHARE na prípravu kandidátskych krajín v 

strednej Európe na členstvo v únii, a to poskytovaním pomoci na dve najdôleţitejšie 

priority pri prijímaní pravidiel únie a na budovanie inštitúcií a na podporu investícií. 

Programovanie projektov PHARE bolo ukončené v roku 2003. Realizácia jednotlivých 

projektov prebiehala do roku 2006
11

. 

 

3.2.3 Strategický operačný program Priemysel a služby 

Ministerstvo hospodárstva implementovalo v skrátenom programovom období rokov 

2004-2006 Sektorový operačný program Priemysel a sluţby, ktorý predstavuje 

programovací dokument za oblasť priemyslu a vybraných sluţieb, ako sú cestovný ruch 

a obchod.  

Globálnym cieľom SOP PS bolo zabezpečiť „Rast konkurencieschopnosti priemyslu a 

sluţieb“. Podpora v rámci priorít sa orientovala na nové produkčné aktivity a rozvoj 

                                                 
11

 Predstupová pomoc EU a Bilaterálna spolupráca [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: 

http://www.phare.vlada.gov.sk/ 
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výroby, obchodu a cestovného ruchu a na rozvoj podnikateľských sluţieb zaloţených na 

vyuţití informačných technológií, tak, aby sa zvýšila konkurenčná schopnosť výrobkov 

a sluţieb na trhu prostredníctvom mobilizácie inovačných kapacít, vyuţitím poznatkov 

aplikovaného výskumu a vývoja, racionálnym vyuţitím ľudských zdrojov a rozvojom 

spolupráce podnikateľských subjektov s výskumnými a vývojovými inštitúciami.  

 

Tab. 1: Jednotlivé priority realizované opatreniami SOP PS (Zdroj: Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
12

) 

Priorita 1. 
Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb  

s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu 

Opatrenie 1.I Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a sluţieb 

Opatrenie 1.II Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry 

Opatrenie 1.III Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu 

Opatrenie 1.IV Podpora úspor energie a vyuţitia obnoviteľných zdrojov energie 

Opatrenie 1.V Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR 

Priorita 2. Rozvoj cestovného ruchu 

Opatrenie 2.I Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu 

Opatrenie 2.II Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu 

Opatrenie 2.III Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému 

Opatrenie    Technická pomoc pre obidve priority a pre štúdie realizovateľnosti 

 

Na podporu výstavby podnikateľských inkubátorov v skrátenom programovom období 

2004 – 2006 boli pouţité zdroje pomocou opatrení 1.2 a 1.3. 

 

3.2.4 Research-based Spin-off 

Spin-off je dôleţitým ukazovateľom schopnosti ekonomík ku komercializacií výsledkov 

výskumu z verejného sektoru. Spin – off má význam pre transfer technológií a účinnosti 

politík na podporu ich rozvoja.
13

  

                                                 
12

 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast[online]. [cit. 2011-01-14]. Dostupné z: 

http://www.mhsr.sk/operacny-program-6352/128037s 
13

 OECD Workshop on Research-based Spin-offs [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/document/17/0,2340,en_2649_34273_1814609_1_1_1_1,00.html 
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Spin-off (tieţ spin-out) je firma zaloţená za účelom vyuţitia a rozvoja duševného 

vlastníctva aţ do formy produktu alebo sluţby uplatniteľnej na trhu. Duševné 

vlastníctvo (väčšinou výsledok výskumu) je firme poskytnuté prostredníctvom licenčnej 

zmluvy alebo predajom.
14

  

Pomocou Spin-off by sme mohli definovať novú, nezávislú spoločnosť, ktorá má pôvod 

v inom subjekte (univerzita, výskumná inštitúcia, firma). Jej primárnym cieľom je 

komercionalizácia materskej organizácie, znalostí na trhu alebo s cieľom zvýšiť zisky. 

Týmto pojmom je moţné označiť podniky, ktoré zaloţili zamestnanci, aby mohli 

realizovať svoje nápady mimo materskej spoločnosti. Spin-off môţe slúţiť ako 

prostriedok vďaka, ktorému je spoločnosť stále aktívna v rôznych odvetviach alebo 

oblastiach, výrobných linkách mimo rozsah hlavnej činnosti materskej spoločnosti 

a dokonca vyuţitý ako outsourcing vymedzenej oblasti obchodnej činnosti.
15

 

 

Predchádzajúce definície nám poskytujú predstavu to tom, aký význam má pre 

podnikateľské inkubátory implementácia metódy „research-based Spin-off“. Pomocou 

tento metódy sa vytvárajú vhodné podmienky pre vyuţívanie výstupov výskumu a 

vývoja, patentov, priemyselných a úţitkových vzorov v úzkom prepojení s vedeckými a 

technickými inštitúciami. Uvedená metóda je zaloţená na odbornom výbere projektu, 

poskytnutí cenovo vhodných priestorov na realizáciu, administratívnych sluţieb, 

mentorstve a odbornom poradenstve, ako aj poskytnutí štartovacieho kapitálu. 

 

3.2.5 História podnikateľských inkubátorov  

Vyuţitím prostriedkov z programu PHARE a štátneho rozpočtu boli v priebehu rokov 

2002 aţ 2003 vybudované podnikateľské inkubátory v: 

 Martine,  

 Bratislave,  

 Spišskej Novej Vsi,  

 Roţňave. 

Technologické inkubátory v: 

                                                 
14

 Definice spin - off [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: http://ctt.muni.cz/uzitecne-informace/spin-

off 
15

 "Spin-offs" as an option for exploiting research results inkubátorov [online]. [cit. 2011-01-09]. 

Dostupné z:http://www.ipr-helpdesk.org/documents/ES_SpinOffs_0000006385_00.xml.html 
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 Banskej Bystrici, 

 Prešove,  

 Košiciach.
16

 

 

V roku 2004 bol zrekonštruovaný Vedecko - technický park v Ţiline. V tomto roku bola 

ukončená aj II. a III. etapa výstavby Košického vedecko-technického inkubátora. V 

roku 2005 boli zrealizované technologické inkubátory v : 

 Sládkovičove, 

 Bratislave pri technickej univerzite a to zo zdrojov programu Phare 2002 CBC - 

cezhraničná spolupráca Rakúsko - Slovensko.  

Oba inkubátory boli slávnostne otvorené a uvedené do prevádzky v novembri 2005. V 

tomto roku sa v rámci programu Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov a 

implementácia metódy Research-based spin-off realizovala aj rekonštrukcia 

Podnikateľského inkubátora v Prievidzi. Obdobne boli v tomto roku poskytnuté a 

preinvestované finančné prostriedky na výstavbu Podnikateľského inkubátora 

v Moldave nad Bodvou. Prvé finančné prostriedky do inkubátorov boli investované aj 

zo Štrukturálnych fondov – sektorový operačný program priemysel a sluţby, a to na 

úvodné stavebné práce inkubátora v Gelnici. 

 

V roku 2006 bola v Podnikateľskom inkubátore v Moldave nad Bodvou zrealizovaná 

stavebná časť zabezpečujúca napojenie na inţinierske siete, a to poskytnutím zdrojov zo 

štátneho rozpočtu. V súčasnosti je inkubátor po kolaudácii a v prevádzke. V tom istom 

roku sa realizovali aj investície do šiestich inkubátorov v : 

 Gelnici, 

 Handlovej, 

 Martine (mestský inkubátor), 

 Moldave nad Bodvou, 

 Rimavskej Sobote (podnikateľský inkubátor tzv. 2. generácie)  

 Spišskej Novej Vsi.
17

 

                                                 
16

 História inkubátorov [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: 

http://www.nadsme.sk/sk/content/historia-inkubatorov 
17

 História inkubátorov [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: 

http://www.nadsme.sk/sk/content/historia-inkubatorov 
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Inkubátory boli podporené z prostriedkov Štrukturálnych fondov - SOP priemysel a 

sluţby, opatrenie 1.2. v celkovej výške 115, 861 mil. Sk, ďalšie zdroje investovali 

samotné inkubátory a ich partneri. Uvedené inkubátory začali svoju činnosť v r. 2006 a 

na začiatku r. 2007, posledný z nich - inkubátor v Gelnici je v prevádzke od júna 2007. 

 

V roku 2007 sa ukončovala výstavba resp. realizovalo záverečné dofinancovanie 

inkubátorov v Gelnici, Handlovej, Martine, Moldave nad Bodvou a Spišskej Novej Vsi. 

Celková výška investícií do výstavby a vybavenosti zo zdrojov štrukturálnych fondov 

vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu ako aj vlastných a iných zdrojov v 

tomto roku dosiahla 0,85 mil. eur. Financovanie inkubátorov ukončené v roku 2008 

posledným nenávratným finančným príspevkom do zariadenia v Spišskej Novej Vsi. 

 

Významným faktorom ovplyvňujúcim investície do budovania siete inkubátorov je 

dopad na zamestnanosť v regiónoch. K 31. decembru 2009 bolo v priamej súvislosti s 

prevádzkou a činnosťou inkubátorov vytvorených 727 pracovných miest. V 14 

podnikateľských a technologických inkubátoroch bolo umiestnených 256 spoločností. 

Tab. 2: Podnikateľské inkubátory v číslach (Upravené podľa: História inkubátorov
18

) 

15 
Aktuálny počet funkčných podnikateľských a technologických 

inkubátorov podporujúcich novozaloţené podniky na Slovensku. 

17 416,8 m2 Plocha celoslovenskej siete inkubátorov. 

20 mil. EUR 

Mnoţstvo prefinancovaných prostriedkov cez programy realizované  

NARMSP, vrátane finančných a nefinančných vkladov  

príjemcov a ich partnerov. 

0,84 mil. eur 
Bolo pouţitých na podporu inkubátorov formou úhrady časti ich  

prevádzkových nákladov. 

727 
K 31. decembru 2009 bolo v priamej súvislosti s prevádzkou a 

činnosťou inkubátorov vytvorených toľkoto pracovných miest. 

251 
Počet spoločností, ktoré boli umiestnené v 14 podnikateľských a 

technologických inkubátoroch. 

                                                 
18

 História inkubátorov [online]. [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: 

http://www.nadsme.sk/sk/content/historia-inkubatorov 
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3.3 Projektové riadenie  

Pojem projekt vychádza z anglosaského slova „project“, ktorý označuje plánovací 

proces a riadenie rozsiahlych operácií. V súčasnosti existuje mnoţstvo definícií 

projektu.  

Projekt je dočasné úsilie vynaloţené na vytvorenie unikátneho produktu, sluţby alebo 

určitého výsledku.  

Projekt je akýkoľvek jedinečný sled aktivít a úloh, ktorý má: 

 daný špecifický cieľ, ktorý má byť jeho realizáciou splnený, 

 definovaný dátum začiatku a konca uskutočnenia, 

 stanovený rámec pre čerpanie zdrojov potrebných pre jeho realizáciu.
19

 

 

Poznáme tri základné charakteristiky, ktoré definujú priestor, v ktorom sa podľa 

vytýčených cieľov vytvára určitá hodnota – produkt projektu definovaný ako výstup 

alebo výsledok projektu. Sú to: 

 čas, ktorý je limitom pre plánovanie sledu jednotlivých čiastkových aktivít 

projektu, 

 dostupnosť zdrojov, ktoré sú projektu pridelené a ktoré budú priebeţne 

vyuţívané a čerpané, 

 náklady, ktoré sú finančným prejavom uţívania zdrojov v časovom rozloţení. 

 

Trojimperatív je pojem, pouţívaný v projektovom riadení na označenie troch navzájom 

pevne spätých prvkov, ktorými je projekt definovaný. Ide o: 

1. kvalitu (definovaná špecifikáciou prevedenia), 

2. čas (definovaný časovým plánom), 

3. náklady (definované dostupnosťou zdrojov – finančných, materiálových, ľudských).
20

 

 

 

 

 

                                                 
19

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.2006. 356 s. ISBN 80-

247-1501-5. s.22 
20

Ţivotný cyklus projektu [online]. [cit. 2011-01-11]. Dostupné z: 

http://www.efocus.sk/images/uploads/08_11.pdf 
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Obr. 1: Základne projektového managmetu (Prevzaté z: Projektový management
 21

) 

 

Od úspešného projektu sa očakáva splnenie všetkých troch prvkov (cieľov) 

trojimperatívu; dokončenie projektu v stanovenom termíne, v poţadovanej kvalite a v 

rozmedzí naplánovaných nákladov. Pri rôznych projektoch môţu mať jednotlivé prvky 

trojimperatívu rôznu váhu dôleţitosti. Napríklad na získanie konkurenčnej výhody na 

trhu je pre zadávateľa projektu dôleţitejší čas a kvalita ako náklady (byť prvý na trhu). 

Naopak, pri výstavbe rodinného domu sa zvyčajne uprednostňujú niţšie náklady a 

podobne.
22

 

 

Potenciálne výhody vyuţitia projektového manaţmentu môţeme vymedziť nasledovne. 

 Ku všetkým aktivitám, ktoré sú súčasťou projektu, je priradená zodpovedná 

osoba/tým  bez ohľadu na prípadné zmeny realizačného personálu. 

 Je jasne identifikovaný časový a nákladový rámec realizácie. 

 Realizačné zdroje projektu sú pridelené na dobu trvania projektu a potom sú 

uvoľnené pre iné projekty alebo spotrebované, čo umoţňuje väčšiu flexibilitu 

a efektivitu vo vyuţívaní týchto zdrojov. 

                                                 
21

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.2006. 356 s. ISBN 80-

247-1501-5. s.23 
22
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 Sú vytvorené podmienky pre sledovanie skutočného priebehu oproti plánu, 

v priebehu realizácie je moţné definovať odchýlky oproti plánu a efektívne 

smerovať korektívnu akciu. 

 Systém rozdelenia zodpovednosti za riadenie projektu a pravidla eskalácie 

problému umoţňujú plynulé riadenie bez nutnosti nadmerného dohľadu zo 

strany zákazníka/sponzora projektu. 

 Princípy riadenia prispievajú k získaniu súhlasu o naplnení alebo prekročení 

plánovaného cieľu projektu. 

 Systémový prístup k riadeniu projektu generuje celú radu informácii s výhodu 

pouţiteľných pre realizáciu ďalších projektov.
23

 

 

Členenie projektov 

Projekty môţeme rozčleniť na rôzne druhy podľa ich obsahu či účelu: 

 Projekty spojené s výstavbou – všetky kategórie projektov, kde je k dosiahnutiu 

cieľu nutná nová výstavba alebo rekonštrukcia súčasného objektu. 

 Projekty výskumné a vývojové – projekty riešiace inovácie. 

 Projekty technologické – projekty zavádzania nových technológií bez zásahu do 

stavieb. 

 Projekty organizačné – projekty zmien určitých štruktúr, napríklad systému 

riadenia, alebo usporiadania významných akcií.
24

 

 

3.3.1 Fázy životného cyklu projektu 

Ţivotný cyklus projektu je sled jeho fáz od projektového zámeru aţ po vytvorenie  

výsledného produktu a zakončenie projektu.  

 

Projekt je dynamický systém, ktorý sa vyvíja v uzatvorenom ţivotnom cykle. Ten pri 

kaţdom projekte prebieha v troch fázach: 

1. Predinvestičná fáza , ktorá sa skladá z etáp:  

 predbeţné plánovanie, 

                                                 
23
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 prípravu projektového zámeru, 

 hodnotenie investičného projektu. 

Prvá fáza projektu je najdôleţitejšou časťou celého projektu. Ide o obdobie prípravných 

prác, v ktorom sa projekt pripravuje a rozhoduje sa o jeho realizácií, či zamietnutí. 

V tejto fáze musia byť stanovené ciele a definované stratégie projektu, ktoré budú viesť 

k dosiahnutiu cieľu. 

2. Investičná fáza , ktorá sa skladá z etáp: 

 podrobné plánovanie  

 realizácia projektu. 

Druhá fáza ţivotného cyklu projektu je najpracnejšia a najviac nákladnejšia časť, 

pretoţe zahrňuje všetky činnosti, ktoré tvoria náplň vlastnej realizácie projektu. Jedná sa 

o obdobie od začiatku investičnej výstavby projektu po začiatok prevádzky. Z hľadiska 

hotovostných tokov býva toto obdobie v znamení vysokého previsu výdajov nad 

výnosmi. 

3. Fáza užívania a vyhodnotenia, tieţ označovaná ako operačná fáza. 

V poslednej fáze sa výsledok projektu uvádza do pouţitia, porovnávajú sa dosiahnuté 

výsledky s plánovanými a získanými dátami. Analyzujú sa odchýlky a zaznamenávajú 

sa pre budúce potreby. 
25
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3.4 Financovanie projektu z fondov EÚ 

Cesta Slovenskej republiky do Európskej únie bola začatá podpisom prihlášky v roku 

1995. Počas pätnástich rokov, ktoré uplynuli sa Slovensko stalo členom Európskeho 

zoskupenia v roku 2004 a od 1.januára roku 2009 sa stalo aj členom Eurozóny. Čo našej 

krajine prinieslo menovú stabilitu a iné výhody z členstva vyplývajúce. Slovensko sa 

stalo súčasťou regionálnej politiky Európskej únie. Táto politika je nástrojom finančnej 

solidarity a hybnou silou súdrţnosti. Hlavnou myšlienkou a dôvodom prečo bolo takého 

mohutné zoskupenie ekonomík vytvorené je hospodárska a sociálna integrácia.  

 

Prostredníctvom regionálnej politiky ma únia podmienky vyrovnávať veľké rozdiely 

v úrovniach prosperity medzi členskými štátmi. Hlavnou myšlienkou je priniesť 

hmatateľné výhody pre občanov a regióny, ktorým sa darí najmenej. Jednou z priorít 

regionálnej politiky je, aby ţivotná úroveň v krajinách, ktoré do EÚ vstúpili od roku 

2004, medzi ktorými bola aj Slovenská republika, dosiahla priemernú úroveň EÚ čo 

najrýchlejšie. Výrazné rozdiely medzi členskými krajinami môţu mať rôzne dôvody. 

Nevýhody vyplývajúce z geografického poloţenia krajiny, alebo z náhlych sociálnych 

a hospodárskych zmien. Príčin je mnoho. Rozdiely môţeme sledovať v sociálnych 

problémoch, nedostatočne vybudovanej infraštruktúre, v nízkej kvalite školstva a 

zdravotníctva, vo zvýšenej miere nezamestnanosti, atď. Tak ako aj v prípade Slovenskej 

republiky, rozdiely plynú aj z minulých centrálne plánovaných hospodárstiev. 

 

Vstup nových krajín znamenal pre Európsku úniu reorganizáciu a reštrukturalizáciu 

regionálnych výdavkov. V rokoch 2007 – 2013 by mali regionálne výdavky 

predstavovať 36% z rozpočtu EÚ. Hlavné ciele EÚ sú postupné zbliţovanie – 

konvergencia a zvýšenie konkurencieschopnosti a spolupráce medzi krajinami. Najväčší 

dôraz kladie na krajiny zo strednej a východnej Európy. 

 

V závislosti od charakteru pomoci a typu prijímateľa pomoci sa prostriedky čerpajú 

z troch rôznych zdrojov Európskej únie: 

1. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)  

Slúţi na financovanie programov týkajúcich sa všeobecnej infraštruktúry, inovácií a 

investícií. Finančné prostriedky z EFRR sú prístupné pre najchudobnejšie regióny EÚ. 



 26 

2. Európsky sociálny fond (ESF)  

Z prostriedkov tohto fondu sa financujú projekty odbornej prípravy a iné druhy pomoci 

v oblasti zamestnanosti, ako aj programy na vytváranie nových pracovných miest. 

Podobne ako v prípade EFRR, aj o pomoc z ESF môţu ţiadať všetky krajiny. 

3. Kohézny fond 

Ten je určený na financovanie investícií v oblasti ţivotného prostredia a dopravnej 

infraštruktúry, ako aj na projekty zamerané na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. 

Financovanie z tohto zdroja je vyhradené pre krajiny, ktorých ţivotná úroveň dosahuje 

menej ako 90 % priemeru EÚ.
26

 

 

3.4.1 Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 

Dokument Národný strategický referenčný rámec pre roky 2007 – 2013, ktorý bol 

schválený Európskou komisiou 17. augusta 2007
27

, vytvoril pre Slovenskú republiku 

druhé programové obdobie, v ktorom môţe vyuţívať zdroje z fondov Európskej únie. 

Tento strategický dokument bol vypracovaný na základe nariadení Európskej únií 

k štrukturálnym fondom a kohéznemu fondu. Strategický cieľ na roky 2007 – 2013, 

ktorý je formulovaný v NSRR je: „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť 

a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo 

udrţateľného rozvoja“
28

. Predstavuje nielen pokračovanie trendu pribliţovania sa úrovni 

EÚ-15. Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a tieţ zvýšenie 

kvality ţivota občanov Slovenskej republiky. 

Hlavným krédom kohéznej politiky, bude v regióne Slovenska, sústredenie príspevkov 

z fondov na hlavné dva ciele, a to na: 

 konvergenciu a  

 regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

Na dosiahnutie zvolených cieľov je vytvorená stratégia na základe troch strategických 

priorít, ktoré sa bude snaţiť prostredníctvom financovania projektov v období  do roku 

2013 naplniť. 
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Strategické priority: 

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť 

Čiastkovým cieľom tejto priority bude financovanie zabezpečenia vyhovujúcej 

infraštruktúry v daných regiónoch a dosiahnutie zvýšenia efektívnosti verejných sluţieb 

s prevádzkou infraštruktúry spojených. 

2. Vedomostná ekonomika 

Métou tejto priority je rozvoj zdrojov udrţateľného ekonomického rastu a zvyšovanie 

konkurencieschopnosti priemyslu a sluţieb v regiónoch Slovenska. 

3. Ľudské zdroje 

Pozornosť je zameraná na rizikové skupiny na zvýšenie ich sociálnej inklúzie, teda 

začlenenia. Tieţ na zvýšenie kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej 

ekonomiky. Dôraz bude kladený hlavne na zvýšenie zamestnanosti, ktorá zaznamenala 

pokles hlavne pod vplyvom ekonomickej krízy.  

 

3.4.2 Operačné programy 

Stratégia, priority a ciele Národného strategického referenčného rámca budú 

implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej 

politiky EÚ. 

Pre cieľ Konvergencia bolo vymedzených šesť operačných programov.  

 Regionálny operačný program,  

 OP Informatizácia spoločnosti,  

 OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 

 OP Zdravotníctvo
29

. 

Tieto štyri operačné programy sú spolufinancované Európskym fondom regionálneho 

rozvoja. Pomoc prostredníctvom financovania z týchto operačných programov sa 

vzťahuje na regióny, ktoré zodpovedajú úrovni NUTS II. Sú  regióny, ktorých HDP na 

obyvateľa meraný paritou kúpnej sily za posledné roky je menší ako 75 % priemeru 

spoločenstva. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky, 

okrem Bratislavského kraja. 

                                                 
29
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Nasledovné dva programy poskytujú spolufinancovanie z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a tieţ Kohézneho fondu. Operačné programy pokrývajú celé 

územia Slovenska, vrátane Bratislavského kraja: 

 OP Doprava, 

 OP Ţivotné prostredie. 

Spoločne pre oba ciele Konvergencia aj Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť sú zriadené tri operačné programy, ktoré sú určené pre celé územie 

Slovenskej republiky vrátane Bratislavského kraja. 

 OP Výskum a vývoj ja spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, 

 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 

 OP Vzdelávanie zdieľajú podporu Európskeho sociálneho fondu
30

. 

 

Operačný program s názvom Technická pomoc, určený pre dosiahnutie cieľa 

Konvergencia, pokrýva horizontálne aktivity, za ktoré je zodpovedný centrálny 

koordinačný orgán pre Národný strategický referenčný rámec, a ktoré sú spoločné pre 

všetky operačné programy. Je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečiť 

efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013. Na dosiahnutie 

globálneho cieľa boli identifikované dve prioritné osi:  

 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie  

administratívnych kapacít v týchto oblastiach. 

 Finančné riadenie, kontrola a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto 

oblastiach
31

. 

Posledný z programov – operačný program Bratislavský kraj, ktorý je určený k splneniu 

cieľu Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je spolufinancovaný zo 

zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Bratislava je administratívnym centrom 
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Slovenska. Verejné sluţby poskytované štátnymi a ostatnými verejnými inštitúciami v 

regióne sú málo efektívne a pre občana málo kvalitné alebo neprístupné. V porovnaní so 

svetovými trendmi zvyšovania kvality verejných sluţieb cestou informatizácie a 

vývojom v okolitých krajinách je úroveň informatizácie Bratislavského kraja nízka.  

Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je operačný program previazaný s 

aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Ţivotné prostredie, OP 

Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program prispieva 

vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v 

oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.
32

 

 

Tab. 3: Štruktúra operačných programov  (Zdroj: Národný strategický referenčný rámec 

Slovenskej republiky
33

) 

Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 

Strategické priority 

Infraštruktúra a  

regionálna dostupnosť 
Vedomostná ekonomika Ľudské zdroje 

11 operačných programov 

Regionálny operačný 

program 
OP Výskum a vývoj OP Technická pomoc 

OP Ţivotné prostredie 
OP Konkurencieschopnosť  

a hospodársky rast 
OP Bratislava 

OP Doprava OP Zdravotníctvo 
OP Zamestnanosť a  

sociálna inklúzia 

OP Informatizácia 

spoločnosti 
  OP Vzdelanie 
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3.5 Výber operačného programu pre financovanie projektu Výstavby 

podnikateľského inkubátoru 

Prvým krokom bude vylúčenie programov, ktoré nie je moţné pouţiť, pretoţe sú určené 

pre určitú geografickú oblasť. Pôjde o operačný program Bratislava. Hlavnou 

myšlienkou projektu je podpora malého a stredného podnikania, konkrétne  zvýšenie 

podielu preţitia novozaloţených podnikov. Po preskúmaní zamerania jednotlivých 

operačných programov, by sme mohli na financovanie daného projektu pouţiť 

zaradenie do viacerých programov. OP Výskum a vývoj , OP zamestnanosť a sociálna 

inklúzia alebo OP Vzdelávanie. Keďţe podstata projektu je komplexná a zahrňuje 

všetky hlavné ciele spomenutých programov, za najvhodnejší povaţujeme regionálny 

operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

 

3.5.1 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Návrh operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007– 

2013 bol vypracovaný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. OP KaHR bol 

schválený uznesením vlády SR č. 1021 zo dňa 6. decembra 2006. Predstavuje základný 

materiál formulujúci smerovanie a podporu rozvoja inovácií, priemyslu, cestovného 

ruchu a ďalších vybraných sluţieb vyuţitím rastového potenciálu regiónov so 

zameraním na splnenie globálneho - strategického cieľa „Výrazne zvýšiť do roku 2013 

konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti 

pri rešpektovaní trvalo udrţateľného rozvoja“
34

 

Zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je snaha 

zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál 

priemyselnej výroby, energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchu a ďalších 

vybraných sluţieb v podmienkach trvalo udrţateľného rozvoja, a tak účinne prispievať 

k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku a zniţovaniu disparít 

ekonomickej výkonnosti v regiónoch SR. Pozornosť je venovaná podpore aktivít s 

pozitívnym dopadom na zamestnanosť a inovačný rozvoj. Na dosiahnutie globálneho 
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cieľa „Zabezpečenie trvalo udrţateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti“ sú v  

OP KaHR navrhnuté nasledovné prioritné osi : 

 Prioritná os č.1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 

 Prioritná os č.2 – Energetika, 

 Prioritná os č.3 - Cestovný ruch, 

 Prioritná os č.4 - Technická pomoc.
35

 

Pojem prioritná os je moţné chápať ako jednu z priorít stratégie v operačnom programe, 

ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi merateľnými 

cieľmi.
36

  

 

Pre moţnosť čerpania finančných prostriedkov je dôleţité správne priradenie projektu 

k príslušnej prioritnej osy. V našom prípade realizácia výstavby podnikateľského 

inkubátoru bude priradená do prvej prioritnej osy – Inovácie a rast 

konkurencieschopnosti. Nakoľko je jej hlavná orientácia podporovať aktivity, ktorými 

zabezpečí trvalo udrţateľný rast, zvýšenie, rast pridanej hodnoty, konkurenčnej 

schopnosti a zamestnanosti.  

Koncepcia prioritnej osi sa opiera o nasledovné kroky: 

 etablovať takú regionálnu podpornú štruktúru, ktorá bude iniciovať 

 aktivity vedúce k individuálnym inovačným projektom, 

 vytvoriť priestor a podmienky na vznik a rozvoj individuálnych inovačných 

projektov podnikateľov, najmä MSP, 

 zabezpečiť rozvoj priemyslu a sluţieb na báze inovácií.
37

 

 

Prostriedkom realizácie jednotlivých osí operačných programov sú opatrenia. V týchto 

opatreniach sa špecifikujú a bliţšie charakterizujú priority daného operačného 

programu.  
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V operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v prioritnej osi č. 1 

– Inovácie a konkurencieschopnosť sú definované tri opatrenia – súhrny projektov 

zastrešujúcich tematicky príbuzné aktivity.  

Opatrenia:  

 Inovácie a rast konkurencieschopnosti 

 Podpora spoločných sluţieb pre podnikateľov 

 Podpora inovačných aktivít v podnikoch.
38

 

Nakoľko je realizátorom Výstavby podnikateľského inkubátoru verejná sféra, sú pre 

tento projekt vhodné len dve z troch opatrení. Ide o opatrenia Podpora spoločných 

sluţieb pre podnikateľov a Podpora inovačných aktivít v podnikoch. Keďţe druhé 

menované opatrenie svojim tematickým vymedzením zahŕňa hlavne podporu vedy 

a výskumu v priemysle. Zameriame sa na opatrenie Podpora spoločných sluţieb pre 

podnikateľov, ktoré je priamo orientovaná na podporu MSP a zvýšenie jeho 

konkurencieschopnosti.  

 

3.5.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 

Zámerom opatrenia je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj 

podnikania v oblasti priemyslu a sluţieb predovšetkým pre MSP. Snahou je tieţ 

pomocou podpory verejného sektora podporiť podnikateľskú činnosť v kontexte 

vyváţeného regionálneho rozvoja. Vrátane revitalizácie bývalých a tvorbu nových 

priemyselných a podnikateľských lokalít, pre potreby vytvárania nových pracovných 

príleţitostí a spoločných aktivít v regiónoch.
39

 

Minimálna výška pomoci pre projekty budovania infraštruktúry priemyselných parkov 

je 200 000 EUR a maximálna výšku nenávratného finančného príspevku na projekty je 

10 mil. EUR. Výška celkových výdavkov na projekt nemôţe prekročiť 50 000 000 

EUR. Maximálna a minimálna výška NFP pre ostatné aktivity realizované v rámci 

opatrenia bude stanovená individuálne. Pri čerpaní príspevku je nutnou podmienkou 
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spolufinancovanie projektu. Hodnota nenávratného finančného príspevku je pre verejný 

sektor vo výške 95% celkovej investície. Vnútorný pomer zdrojov v rámci príspevku je 

85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERFD a 15% zo štátneho rozpočtu.  
40

 

Oprávnenými prijímateľmi nenávratných finančných prostriedkov pre rozvoj 

infraštruktúry pre podporu podnikania sú: 

 vyšší územný celok zaloţený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 

 obec zaloţená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.
41

 

 

Tab. 4: Finančný plán OP KaHR na roky 2007 – 2013 v EUR a beţných cenách 

(Vlastné spracovanie podľa: Finančný plán OP za celé programové obdobie podľa 

opatrení a zdrojov financovania
42

) 

Prioritná os Opatrenie 
Verejné zdroje 

Celkom 
ERDF SR 

1. 

Inovácie a rast  

konkurencie- 

schopnosti 

  432 320 000 76 291 765 508 611 765 

1.1 193 000 000 34 058 805 227 058 805 

1.2 108 080 000 19 072 955 127 152 955 

1.3 131 240 000 23 160 005 154 400 005 

2. Energetika   168 836 400 29 794 659 198 631 059 

3. Cestovný ruch   146 680 000 25 884 706 172 564 706 

4. Technická pomoc   24 163 600 4 264 165 28 427 765 

  CELKOM 772 000 000 136 235 295 908 235 295 

 

3.5.3 Aktuálna alokácia zdrojov z eurofondov 

Slovenská republika má pre programové obdobie k dispozícií 11,48 miliárd EUR 

z fondov Európskej únie. Do konca marca roku 2011 boli schválené a zazmluvnené 
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projekty vo výške 1,85 miliardy EUR. To znamená, ţe za viac ako štyri roky čerpania 

eurofondov sme vyuţili len 16,07% celkových prostriedkov dostupných zo štatutárnych 

fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. Túto situáciu 

zobrazuje aj spracovaný graf č. 3. Najviac prostriedkov je čerpaných v operačnom 

programe Doprava, ktorý predkladá kapitálovo najnáročnejšie projekty. 

 

Najvyšší kontrolný úrad odhalil pri previerke čerpania eurofondov viac ako tisíc 

nedostatkov. Za základný problém je povaţovaný politický klientelizmus. Na základe 

straníckej a politickej lojality sa rozdeľujú finančné prostriedky ekonomickým 

skupinám v pozadí vládnych strán.
43

 Ďalším váţnym dôvodom, prečo má Slovensko 

dlhodobo problémy s čerpaním eurofondov je administratívna náročnosť.
44

 Byrokracia 

pritom neprichádza z Bruselu, ale priamo zo strany slovenských úradov. Pôvodné 

európske nariadenia sú jednoduché, problém je implementácia na slovenské pomery. 

Problém je aj v tom, ţe úradníci nepomáhajú eurofondy čerpať, sústreďujú sa len na 

kontrolu, ktorá ďaleko presahuje všetko, čo ukladá zákon. Aj malý nesúlad dokáţe 

projekt zastaviť v lepšom prípade na celé mesiace. Horšia moţnosť je, ţe projekt sa 

celkom zastaví a vracia na úplný začiatok. 
45

 

 

Ďalšími prekáţkami zo strany orgánov sprostredkúvajúcich eurofondy sú: 

 nedostatočná komunikácia medzi jednotlivými orgánmi, 

 nedodrţiavanie termínov a zdĺhavé spracovanie ţiadostí 

 zloţitá organizačná štruktúra implementujúcich orgánov, 

 mnoţstvo zloţitých predpisov, ktorými sa upravuje implementácia, 

 časté zmeny a aktualizácie vnútorných predpisov, 

 nedostatočné systémy hodnotenia, 

 nedodrţiavanie časového harmonogramu vyhlasovania výziev, 

 nerovnaký prístup pri doplňovaní chýbajúcich dokladov k ţiadostí o NPF, atď.
46
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Graf 2: Čerpanie ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013 (Vlastné spracovanie 

podľa: Tab. 1 Čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu za PO 2007 – 2013
47

) 

 

Na základe rozhodnutia Európskej komisie, platí pravidlo n + 3. To dovoľuje čerpať 

schválené prostriedky na daný rok nasledujúce tri roky. V zmysle tohto pravidla bola 

Slovenská republika k 31. 12. 2011 schopná splniť 97,83% záväzku schváleného v roku 

2008.
48

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast má celkový schválený 

záväzok pre aktuálne programové obdobie vo výške 777 miliónov EUR. Na kaţdý rok 

programového obdobiu sú schválené takzvané upravené záväzky. Výraz upravený, 

znamená navýšený o 1/6 schváleného záväzku roku 2007. Toto opatrenie bolo moţné 

realizovať na základe novely všeobecného nariadenia 1083/2006 - nariadenie 539/2010. 

Určuje, ţe pri sledovaní čerpania v zmysle pravidla n+3/n+2 bude 1/6 záväzku 2007 

pripočítaná ku kaţdému zo záväzkov 2008-2013. Hraničný termín na splnenie prvého 
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záväzku z roku 2007 sa posúva na 31.12.2011.
49

 Dôvodom, prečo sa toto nariadenie 

dostalo do platnosti je, ţe programy roku 2007 sa začali realizovať pomalšie a boli 

schválené neskôr, ako sa očakávalo. 
50

 

 

V tabuľke 4 vidíme štruktúru schválených záväzkov pre operačný program KaHR, ktoré 

má zatiaľ spracované Ministerstvo financií SR, pre programové obdobie 2007 – 2013. 

Ako vidíme do konca roku 2011 sa podarilo vyčerpať 100% upraveného záväzku 2008. 

Z upraveného záväzku pre rok 2009 môţeme čerpať v operačnom programe ešte 

32,37% čo je v absolútnom vyjadrení 39 211 593 EUR do konca roku 2012. Z dôvodu 

nesplnenia záväzku pre rok 2009, sme ešte stále nezačali čerpať prostriedky roku 2010. 

Celková hodnota vyčerpaných prostriedkov z eurofondov v Operačnom programe 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je vo výške 19,3%.  

Tab. 5: Čerpanie ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013 pre OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (Vlastné spracovanie podľa: Čerpanie 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2007 - 2013
51

) 

  Hodnota v EUR Čerpanie Koniec možnosti čerpania 

Celkový záväzok  

2007 - 2013 
777 000 000 19,30% 31.12.2013 

Záväzok 2007 109 797 927 3/6 31.12.2013 

Upravený záväzok 

 2008 
125 142 057 100,00% 31.12.2011 

Upravený záväzok 

 2009 
121 118 532 67,63% 31.12.2012 

Upravený záväzok 

 2010 
118 154 965 0,00% 31.12.2013 
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Prioritná os Inovácie a rast konkurencie 

Schválené projekty; 

344 233 810

Zamietnuté projekty; 

829 086 902

Predloţené projekty; 

1 107 365 798

Celkový rozpočet; 

508 136 470
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Graf 3: Výška čerpania eurofondov v Prioritnej osi č. 1 – Inovácie a rast konkurencie 

PO 2007 – 2013 (Vlastné spracovanie podľa: Stav implementácie ŠF podľa OP, priorít 

a opatrení pre PO 2007-2013 k 30. 11. 2010
52

) 
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Graf 4: Počet predloţených ţiadostí v Prioritnej osi č. 1 – Inovácie a rast konkurencie 

PO 2007 – 2013 (Vlastné spracovanie podľa: Stav implementácie ŠF podľa OP, priorít 

a opatrení pre PO 2007-2013 k 30. 11. 2010
53

) 
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Opatrenie Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 

Celkový rozpočet priority 1.2 – Podpora spoločných sluţieb pre podnikateľov je pre PO 

2007 – 2013  je 120 795 310 EUR. Do 30. 11. 2011 bolo podaných 28 ţiadostí 

s rozpočtom 342 109 322 EUR. To znamená, ţe hodnota predloţených projektov 

prevýšila celkový rozpočet takmer trojnásobne. V grafe 7 vidíme, ţe viac ako polovica 

podaných ţiadostí bolo zamietnutých. Najčastejšími dôvodmi zamietnutia býva to, ţe 

samotná ţiadosť nemá správne formálne náleţitosti alebo sa spochybní oprávnenosť 

projektu ţiadateľa o príspevok či výdavkov. Dôvodom býva aj nedosiahnutie 

dostatočného počtu bodov podľa hodnotiacich a výberových kritérií, ktoré určila 

výzva.
54

 Schválených ţiadostí bolo 11 v hodnote 89 448 396 EUR čo je 74,05% 

celkového rozpočtu opatrenia pre programové obdobie 2007 – 2013. To znamená, ţe 

projekty, ako je napríklad výstavba podnikateľského inkubátoru, sa môţu stále 

uchádzať aţ o 31 346 913,89 EUR.  
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Graf 5: Výška čerpania eurofondov v Opatrení Podpora spoločných sluţieb pre 

podnikateľov pre PO 2007 – 2013 (Vlastné spracovanie podľa: Stav implementácie ŠF 

podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 k 30. 11. 2010
55

)  
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Graf 6: Počet predloţených ţiadostí v Opatrení Podpora spoločných sluţieb pre 

podnikateľov pre programové obdobie 2007 – 2013 (Vlastné spracovanie podľa: Stav 

implementácie ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 k 30. 11. 2010
56

) 

 

3.6 Hodnotenie projektu 

3.6.1 Metodika hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov 

 

V teórii finančného manaţmentu moţno nájsť niekoľko metód posudzovania 

efektívnosti investičných projektov. Rozdiel medzi spôsobmi je niekedy významný, 

v iných prípadoch sa líšia len v prepočtových postupoch, ktoré nás nakoniec privedú 

k rovnakým výsledkom. 

Hodnotenie efektívnosti investičných projektov je záverečnou etapou predinvestičnej 

fázy projektu. Teória uvádza niekoľko moţností delenia metód hodnotenia efektívnosti 

projektov: 

 Podľa zohľadnenia faktoru času: 

 Statické – nezohľadňujú faktor času - Je moţné pouţiť iba v tom prípade, 

keď faktor času nemá podstatný vplyv na rozhodovanie o investíciách 
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 Dynamické – zohľadňujú faktor času - Pouţívajú sa tam, kde sa ráta s dlhšou 

dobou obstarávania dlhodobého majetku a dlhšou dobou ekonomickej 

ţivotnosti.  
57

 

 

Priemerné ročné náklady 

V praxi na najčastejšie stretávame s týmito metódami vyhodnocovania efektívnosti 

investičných projektov: 

Pokiaľ na hodnotenie efektívnosti pouţijeme túto metódu, budeme porovnávať 

priemerné ročné náklady v porovnateľných investičných variantoch projektov. Pojem 

porovnateľný určuje, ţe projekty musia mať rovnaký výstup – rovnaký rozsah 

produkcie, ceny. Za najvýhodnejší povaţujeme variant s najniţšími priemernými 

ročnými nákladmi.  

Priemerné ročné náklady sa vypočítavajú podľa vzťahu: 

R = O +i * J + V 

R – ročné priemerné náklady, 

O – ročné odpisy, 

i – poţadovaná výnosnosť– minimálna výnosnosť, ktorú musí projekt zaistiť, 

J – investičný náklad;  

V – ostatné ročné prevádzkové náklady (celkové prevádzkové náklady - odpisy).
58

 

 

Priemerná výnosnosť investície 

Priemerná výnosnosť investície alebo priemerná rentabilita, nepovaţuje za efekt 

z projektu úsporu nákladov alebo peňaţný príjem, ale zisk, ktorý projekt prináša. Ide 

obvykle o priemerný ročný zisk po zdanení. Pretoţe ide o ročný zisk, môţe byť táto 

metóda aplikovaná aj na investičné zámery s rozdielnou dobou ţivotnosti, podobne ako 

pri výpočtoch priemerných ročných nákladov.  

V zisku dosiahnutom prostredníctvom investovania sa premieta hospodárnosť 

v nákladoch určených na prevádzku a hodnotový rozsah projektu pomocou odpisov, 
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alebo úroku. Tieţ ceny výkonu realizované projektom, objem produkcie a jej zloţenie, 

čo nákladové kritéria neberú do úvahy.  

Modelovo sa priemerná výnosnosť investičného projektu dá vyjadriť pomocou vzorca: 

∑Zn 

Vp =  

 N*Ip 

Vp – priemerná výnosnosť investičného projektu, 

Zn – ročný zisk z projektu po zdanení v jednotlivých rokoch ţivotnosti, 

Ip – priemerná ročná hodnota dlhodobého majetku v zostatkovej cene, 

N – doba ţivotnosti, 

n – jednotlivé roky ţivotnosti. 

Variant projektu s vyššou priemernou výnosnosťou je povaţovaný za výhodnejší. 

Výnosnosť investičnej varianty by mala byť aspoň taká, aká je momentálna výnosnosť 

firmy ako celku, alebo výnosnosť finančnej investície s rovnakým stupňom rizika. 
59

 

 

Doba návratnosti 

Dobou návratnosti rozumieme dobu splatenia – v angličtine „payback period“. Je to 

obdobie, za ktoré tok príjmov prinesie hodnotu rovnajúcu sa pôvodným nákladom 

spojených s investíciou.  

Vypočítame podľa vzťahu: 

      a 

I = ∑(Zn + On) 

      i 

I – obstarávacia cena projektu, 

Zn – ročný zisk z investície po zdanení v jednotlivých rokoch ţivotnosti, 

On – ročné odpisy z investície v jednotlivých rokoch ţivotnosti, 

i – jednotlivé roky ţivotnosti, 

a – doba návratnosti. 

Ukazovateľ doby návratností má okrem toho, ţe nerešpektuje faktor času, nevýhodu 

v tom, ţe neberie do úvahy peňaţné príjmy z investičného projektu, ktoré vznikajú po 

dobe návratnosti aţ do konca ţivotnosti.
60
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3.6.2 Projektová žiadosť a jej hodnotenie 

 

Výzva na predkladanie žiadostí 

Prvým krokom, ktorý predchádza podaniu ţiadosti o nenávratný finančný príspevok je 

vyhlásenie výzvy. Výzva na predkladanie ţiadostí o NFP je východiskový metodický 

a odborný podklad zo strany riadiaceho orgánu. Na základe tohto podkladu ţiadateľ 

vypracúva a predkladá ţiadosť o nenávratný finančný prostriedok. 

Výzva by mala obsahovať: 

 označenie operačného programu, prioritnej osi, opatrenia, 

 cieľ opatrenia, 

 určenie oprávnených ţiadateľov,  

 oprávnené a neoprávnené výdavky, 

 cieľové skupiny, 

 miesto realizácie, 

 podmienky predkladania ţiadostí o NFP, 

 mechanizmus a kritéria hodnotenia a výberu ţiadostí, 

 kontakty a prílohy.
61

 

 

3.6.3 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

Pokiaľ sa realizátor rozhodne pre čerpanie prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 

nutné vypracovať ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z dielne Ministerstva 

hospodárstva SR. 

Formálne správne vyplnená ţiadosť o čerpanie fondov musí obsahovať údaje, ktoré sú 

popísané v nasledujúcej časti. 

Identifikácia žiadateľa 

Prvá časť ţiadosti je venovaná ţiadateľovi. Je nutné vyplniť všetky všeobecné údaje 

o názve, sídle, korešpondenčnej adrese, daňových a obchodných spojeniach. Je nutné 

uviesť osobu konajúcu za ţiadateľa – štatutárny orgán, kontaktnú osobu. V tejto časti 
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ţiadateľ vypĺňa aj svoj profil zameraný na počet zamestnancov, dátum vzniku, 

klasifikáciu svoje činnosti do oblastí podľa SR NACE atď. 

Identifikácia projektu 

Projektová časť obsahuje náleţitosti: 

 Názov – Výstavba podnikateľského inkubátoru v Piešťanoch. 

 Operačný program – Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

 Kód výzvy – nachádza sa na titulnej strane uverejnenej výzvy MH SR. 

 Prioritná os – 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti. 

 Opatrenie – 1.2 Podpora spoločných sluţieb pre podnikateľov. 

 Miesto realizácie projektu: 

o Región NUTS II – Západné Slovensko, 

o Vyšší územný celok – Trnava, 

o Okres – Piešťany,  

o Obec – Piešťany. 

 Ciele projektu – opis maximálne na 160 znakov: 

o  Hlavným poslaním podnikateľského inkubátora je svojimi sluţbami 

aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery v rámci preferencie 

daného regiónu a poskytovať im dlhodobú starostlivosť.  

 Stručný popis projektu – je podrobne rozpracovaný v kapitole 4.: 

o Východisková situácia, 

o Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu, 

o Spôsoby realizácie projektu, 

o Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu. 

 Časový rámec projektu  - dĺţka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 

o 12 mesiacov. 

 Hodnoty merateľných ukazovateľov – ukazovatele výsledku vyjadrujúce 

priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie 

projektu: 

o objem následne investovaných prostriedkov, 

o objem vytvorenia nových pracovných miest. 
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Rozpočet projektu 

Rozpočet musí obsahovať všetky podrobne popísané výdavky na realizáciu projektu. 

Rozpočet definuje: 

Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré sú preukázateľné: 

 originálmi dokladov u prijímateľa a 

 sprievodnou dokumentáciou vynaloţené v súlade s princípmi: 

o hospodárnosti,  

o účelovosti , 

o efektívnosti. 

Sú to výdavky:  

 na technickú vybavenosť územia a inţinierske siete, 

 na búracie práce, 

 na výstavbu, rekonštrukciu a obnovu budov priamo spojených s projektom, 

 na odstránenie nehnuteľného majetku, ktorý priamo súvisí s projektom, 

 rezerva na nepredvídané stavebné výdavky – (nesmie presiahnuť 10% 

z celkových oprávnených nákladov projektu) 

Neoprávnené výdavky – výdavky spojené s podnikateľskými a komerčnými účelmi 

(projekty, ktoré vytvárajú zisk): 

 úroky z úverov, kurzové straty, 

 výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov, 

 výdavky na poradenské sluţby v oblasti inzercie, reklamy, auditu, vedenia 

účtovníctva a finančné a daňové poradenstvo, atď. 

Zdroje financovania projektu 

 Celkové výdavky projektu. 

 Celkové oprávnené výdavky projektu. 

 Celkové neoprávnené výdavky. 

 Poţadovaná výška nenávratného finančného príspevku. 

 Intenzita pomoci – podiel poţadovaného NFP k celkovým oprávneným 

výdavkom projektu. 

 Zdroje ţiadateľa celkom – výška spolufinancovania oprávnených výdavkov – 

5%. 
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 Predpokladaný príjem z projektu – príjem z projektu po dobu 15 rokov po začatí 

realizácie projektu. 

 Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi. 

 

3.6.4 Predkladanie, schvaľovanie a hodnotenie projektových žiadostí 

Cyklus predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok prebieha podľa 

nasledovného obrázku. Kroky podania ţiadostí sú: 

1. Ţiadateľ predloţí projekt do stanoveného termínu, pričom kaţdý projekt musí 

obsahovať povinné prílohy, ktoré určuje ţiadosť. 

2. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) do 5 pracovných dní 

od termínu uzávierky výzvy zabezpečí registráciu ţiadostí/projektov v 

Informačno technologickom monitorovacom systéme (ITMS). 

3. SORO následne zabezpečí formálnu kontrolu ţiadostí a vypracuje Zápisnicu 

z formálnej kontroly ţiadostí. 

a. V prípade zistenia nedostatkov počas formálnej kontroly, projekt je 

vrátený ţiadateľovi na dopracovanie. Po odstránení nedostatkov, ţiadateľ 

opätovne predloţí projekt na formálnu kontrolu. 

b. Pokiaľ je formálna stránka ţiadosti v poriadku, proces pokračuje. 

4. Štatutárny zástupca sprostredkovateľského orgánu zvolá po ukončení formálne 

kontroly Výberovú komisiu, ktorej členmi sú zástupcovia Ministerstva 

hospodárstva, Ministerstva školstva, Úradu vlády SR a relevantných partnerov. 

Výberová komisia posudzuje predloţený projekt z hľadiska napĺňania 

stanovených kritérií. 

a. Pokiaľ Výberová komisia projekt neschváli, je vrátený na prepracovanie 

a po jeho úprave sa predloţí opätovne na formálnu kontrolu. Následne 

postup pokračuje. 

b. Ak je projekt schválený, proces pokračuje v zmysle stanoveného cyklu 

schvaľovania projektov.  

5. SORO do 3 pracovných dní od ukončenia zasadnutia Výberovej komisie doručí 

rovnopis Záverečnej správy na riadiaci orgán a MH SR.  

6. Vykonanie overenia postupov a vypracovanie Správy z overovania postupov. 
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7. Interný dozor a monitorovací výbor pre fondy EÚ (IDMV) schvaľuje 

predchádzajúce správy z overenia. Uznesenie IDMV je následne zaslané na 

vyjadrenie ministrovi hospodárstva SR a ministrovi školstva SR. 

8. Na základe vyjadrenia obidvoch ministrov riadiaci orgán zabezpečí usmernenie 

štatutárneho zástupcu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) 

k vykonaniu rozhodnutia ministrov.  

9. Štatutárny zástupca SORO zabezpečí uzatvorenie Zmlúv o poskytnutí NFP s 

prijímateľom.
62

 

 

Obr. 2: Proces predkladania a schvaľovania ţiadostí o NFP (Vlastné spracovanie podľa: 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
63

) 
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Kritéria hodnotenia ţiadostí o nenávratný finančný príspevok sú spresnené vo výzve, 

vyhlásenej riadiacim orgánom. Proces hodnotenia je pri rôznych výzvach podobný, 

v niektorých bodoch sa však odlišujú. 

Kritéria odborného hodnotenia ţiadosti by mali obsahovať: 

 Minimálny počet bodov z celkového moţného bodového ohodnotenia ţiadosti 

(vyjadrené v %). 

 Počet a štruktúru hodnotiacich kritérií. 

 Minimálny počet bodov hodnotenia jednotlivých kritérií (vyjadrené v %). 

 Počet a dátumy kôl hodnotenia. 

 Výber odborných hodnotiteľov – externí odborní hodnotitelia, vybraní 

z databázy hodnotiteľov komisiou pre výber hodnotiteľov.
64

 

 

Predmetom hodnotenia ţiadostí je: 

 cieľ projektu, 

 oprávnenosť ţiadosti, 

 úplnosť ţiadosti, 

 oprávnenosť výdavkov, 

 výška rozpočtu, atď. 

 

Nedostatky hodnotenia ţiadostí o nenávratný finančný príspevok: 

 Chýba spätná väzba hodnotenia pre ţiadateľov – spätná väzba by im poskytla 

nové informácie pre vytváranie nových projektov. Ţiadatelia sa dozvedia iba 

celkový počet bodov bez toho aby vedeli, kde body stratili. 

 Kritéria hodnotenia sú v jednotlivých výzvach koncipované veľmi široko – zisk 

alebo strata bodov na základe subjektívneho hodnotenia hodnotiteľa. 

 Netransparentnosť hodnotenia – existencia vopred vypracovaného zoznamu 

úspešných programov. 

 Neprehľadný a nerovný systém hodnotenia.
65
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3.6.5 Inštitúcie pre sprostredkovanie eurofondov 

 

Obr. 3: Inštitúcie pre fondy z EÚ (Vlastné spracovanie podľa: Fondy EÚ
66

) 

 

Pri predkladaní a schvaľovaní ţiadostí pre projekty týkajúce sa vybudovania 

regionálnych výskumných a inovačných centier v rámci operačného programu, 

zastávajú funkciu orgánov tieto inštitúcie: 

 Funkciu riadiaceho orgánu (RO) zabezpečuje Ministerstvo školstva (MŠ SR), 

 Funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) 

zabezpečuje Ministerstvo hospodárstva (MH SR) prostredníctvom Slovenskej 

inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). 
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 MH SR zabezpečuje funkciu orgánu metodického a odborného riadenia 

implementácie projektov vybudovania jednotlivých regionálnych inovačných 

centier (RIC), 

 Medzi MŠ SR (ako RO), SIEA (ako SORO) a MH SR (ako orgán metodického  

riadenia je podpísané Splnomocnenie o delegovaní právomocí, kde sú 

definované úlohy a postavenie jednotlivých orgánov zapojených do 

implementácie projektov vybudovania jednotlivých RIC.
67

 

 

3.6.6 Povinnosť informovať 

Legislatíva Európskej únie ukladá povinnosť informovania a publicity pri čerpaní 

prostriedkov z jej zdrojov. Z tohto dôvodu bol vytvorený Manuál pre informovanie 

a publicitu. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť zadefinovanie minimálnych štandardov a 

jednotných postupov v oblasti informovania a publicity o Európskej únii a OP. 

Naplnením tohto cieľa sa prispeje k tomu, aby Slovensko vyuţilo všetky ponúkané 

moţnosti a finančné zdroje z programov Európskej únie čo najefektívnejšie, v prospech 

všetkých svojich občanov a transparentne. 
68

 

Manuál ukladá povinnosť informovanosti a publicity pre:  

 Riadiaci orgán – ten je povinný poskytovať informácie o operačnom programe. 

Informácie sú adresované občanom Európskej únie a prijímateľom. 

 Kaţdý prijímateľ príspevku – je zodpovedný za zabezpečenie informovania 

verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ. 

 

Projekt Výstavby podnikateľského inkubátoru v Piešťanoch spadá to skupiny projektov  

- Investícií do infraštruktúry, stavebných činností, financovanie dlhodobého hmotného 

majetku s celkovou výškou nenávratného finančného príspevku na projekt vyššou ako 

500 000 EUR. Pre projekty v tejto skupine sú povinné formy publicity: 

 Inštalácia veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu), 

 Inštalácia trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky). 
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Tabule musia obsahovať technické charakteristiky poukazujúce na spoluúčasť 

Európskej únii. Majú zaberať minimálne 25% plochy tabule: 

 Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami. 

 Odkaz na príslušný fond: 

o pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“, 

o pre ESF: „Európsky sociálny fond“, 

o pre KF: „Kohézny fond“. 

 Vyhlásenie, ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná 

hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej 

budúcnosti“.
69
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4 Analýza problému výstavby podnikateľského inkubátoru 

4.1 Realizátor 

Výstavbu podnikateľského inkubátoru bude realizovať mesto Piešťany.  

 

Osídlenie dnešného kúpeľného mesta Piešťany a jeho okolia - chotáre dnešných obcí 

Banka, Moravany nad Váhom, Ratnovce, siaha aţ do dávneho praveku. Prvú písomnú 

zmienku o Piešťanoch , pod názvom Pescan nachádzame v Zoborskej listine uhorského 

kráľa Kolomana I. z roku 1113. Najväčší rozmach kúpeľov nastal po roku 1889, potom 

ako si kúpele prenajala od Erdődyovcov rodina Winterovcov. V období rokov 1889-

1940 firma Alexander Winter a synovia zmenila kúpele na podnik medzinárodného 

významu a mestečko Piešťany a obec Teplice na známe kúpeľné mesto. Koncom 19. 

storočia v roku 1894 vzniká symbol kúpeľov – barlolamač , ktorý je i dnes v znaku 

mesta Piešťany. Po skončení II. svetovej vojny v roku 1945 bol Piešťanom pridelený 

štatút mesta. K rozvoju cestovného ruchu a športovo-rekreačných aktivít v okolí Piešťan 

prispelo vybudovanie umelej vodnej nádrţe Sĺňava v rokoch 1956-1959, výstavba 

Interhotelu Magnólia v roku 1968 a v rokoch 1965-1980 výstavba komplexu kúpeľných 

budov ”Balnea” na Kúpeľnom ostrove.
70

 

4.1.1 Čerpanie fondov z Európskej únie 

Mesto Piešťany má z čerpaním eurofondov skúsenosti. Vyuţilo moţnosť získania 

prostriedkov z EÚ aj v prvom programovom období 2004 – 2006. Projekty boli 

zamerané hlavne na revitalizáciu centra mesta, parkov a tieţ vybudovanie informačného 

centra. Získavanie prostriedkov z aktuálneho programového obdobia zatiaľ prebieha 

celkom úspešne vzhľadom na fakt, ţe z celkového počtu podaných projektov boli 

neschválené len dva. Mesto Piešťany zatiaľ získalo od Európskej únie celkovo 

4 413 952 EUR. Projekty prezentujú hlavne podporu školského systému v piešťanských 

základných a stredných školách, obnovu mesta, opravu cestných komunikácií, 

vybudovanie volnočasových aktivít, revitalizáciu kniţníc a podzemných sietí. 
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Tab. 6: Čerpanie fondov EÚ mesta Piešťany (Vlastné spracovanie podľa: Čerpanie 

fondov 
71

) 

Projekty 2004 - 2006 Projekty 2007 - 2013 

Stav Počet 
Poţadovaná 

suma v EUR 
Stav Počet 

Poţadovaná  

suma  EUR 

Zrealizovaný 4 240 470 

Zrealizovaný 1 1 507 074 

Prebieha realizácia 2 2 496 581 

Schválený 1 410 297 

Neschválený 2 2 627 937 

V hodnotení 2 2 704 212 

Čakajúci na výzvu 8 10 116 898 

Spolu 16 19 862 999 
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4.2 Predstavenie projektu 

4.2.1 Popis momentálnej situácie   

Na území Slovenskej republiky máme v dnešnej dobe dohromady 15 funkčných 

inkubátorov. Inkubátor v Banskobystrickom kraji v meste Rimavská Sobota v roku 

2009 po štyroch rokoch ukončil svoju činnosť z dôvodu neplnenia účelu, na ktorý bol 

zaloţený.
72

 

Tab. 7 Rozmiestnenie a počet inkubátorov na území Slovenskej republiky (Zdroj: Bieda 

slovenských inkubátorov
73

) 

Kraj Mesto Počet v kraji 

Bratislavsky 
Bratislava 2x 

3 
Malacky 

Banskobystrický 

Handlová 

2 Banská Bystrica 

Rimavská Sobota 

Košický 

Košice 

5 

Spišská nová Ves 

Roţňava 

Moldava nad Bodvou 

Gelnica 

Nitriansky  -  0 

Prešovský Prešov 1 

Trenčiansky Prievidza 1 

Trnavský Sládkovičovo 1 

Ţilinský 
Ţilina 

2 
Martin 

Spolu  15 

 

Ako môţeme v tabuľke číslo 7 a v tabuľke umiestnenej v prílohe 1 vidieť, 

rozmiestnenie podnikateľských inkubátorov na území republiky nie je rovnomerné. 

Pokiaľ budeme hodnotiť polohu zariadení v rámci krajov, vidíme najväčšiu 
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koncentráciu inkubátorov je v Košickom kraji. Je tu päť funkčných inkubátorov, ktoré 

dovedna poskytujú útočisko 60-tim firmám a zamestnávajú 366 ľudí. Spomedzi 

ostatných krajov sú to najvyššie hodnoty. Naopak v kraji Nitrianskom nie je zaloţený 

ţiadny funkčný technicko – podnikateľský inkubátor.  

Po Košickom kraji nasleduje kraj Bratislavský a Ţilinský, kde má sídlo do 50 firiem, 

ktoré zamestnávajú 240 ľudí. Nasleduje kraj Banskobystrický, kde zostali dve funkčné 

centrá, zastrešujúce 37 firiem a 142 zamestnancov. Z hľadiska počtu inkubátorov 

hodnotím Prešovský kraj ako región s malou podporou malého a stredného podnikania 

avšak je to jeden z mála inkubátorov, ktorý je 100 percentne obsadený a zamestnáva 

nadpriemerný počet zamestnancov.  

Regióny Trnavy a Trenčína sú rovnako ako Prešov centrom iba jedného 

podnikateľského inkubátora.  

Na obrázku, ktorý predstavuje mapu Slovenskej republiky rozdelenú podľa krajov, 

vidíme reálne rozmiestnenie podnikateľských centier. Inkubátory sú označené čiernym 

štvorcom. Podľa veľkosti štvorca môţeme odhadnúť veľkosť podnikateľského centra.  

Reálna pozícia centier na území vytvára moţnosti umiestnenia nového projektu. 

Príleţitosti sú v Prešovskom kraji, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji a tieţ 

v Trnavskom kraji. 

Práve z dôvodu nedostatočného rozmiestnenia technicko-podnikateľských centier na 

území západného Slovenska, by bolo vhodné situovať projekt výstavy práve do tejto 

oblasti. 
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Obr. 4: Mapa Slovenskej republiky so znázornenými inkubátormi (Zdroj: vlastné spracovanie podľa Bieda slovenských inkubátorov 
74

) 
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4.2.2 Cieľ projektu  

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti začínajúcich malých 

a stredných podnikateľov. Prostriedkom dosiahnutia stanoveného cieľu bude realizácia 

výstavby podnikateľského inkubátoru na území západného Slovenska . 

 

Realizácia projektu povedie k: 

 vytvoreniu vhodných podmienok pre začínajúcich podnikateľov, 

 zatraktívneniu podnikateľských príleţitostí na západnom Slovensku, 

 prílevu nových konkurencieschopných firiem na trh, 

 vytvoreniu nových pracovných miest, 

 zvýšeniu podnikateľskej gramotnosti v regióne, 

 rekultivácií zanedbaného pozemku. 

 

Po dokončení výstavby projektu by mala byť k dispozícii trojposchodová budova 

s kancelárskymi priestormi a suterénom, plne vybavená komunikačnými pripojeniami 

a pomocným personálom. Ďalej zrekultivovaná záhrada a novovystavané parkovacie 

kapacity. To všetko budú môcť vyuţiť začínajúci podnikatelia. Pre lepšiu predstavu 

bola poţadovaná budova znázornená na obrázku č. 3 z dvorného pohľadu. 
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Obr. 5: Dvorný pohľad kancelárskej budovy (Zdroj: Architektonické práce– Espres – polyfunkčná budova) 
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4.2.3 Charakteristika projektu 

Charakteristika stavby 

Pri upresňovaní a opise projektu výstavby budeme vychádzať z projektových prác, ktoré 

boli uskutočnené pri realizácií výstaby polyfunkčnej budovy Expres v Bratislave. 

Dokumenty boli pouţité pre lepšiu predstavu a ilustráciu priebehu výstavby 

podnikateľského inkubátoru. 

  

Zámerom je vybudovanie polyfunkčného objektu s vytvorením administratívnych 

priestorov, ktorý bude slúţiť pre podnikanie. Stavba je navrhnutá v zastavenej časti 

obce Piešťany. V danej zóne sa nachádzajú objekty určené na bývanie ako aj objekty 

určené na administratívu. Súčasťou areálu sú vytvorené parkovacie státia na vlastnom 

pozemku.  

Plošné výmery výstavby: 

 Výmera výstavby - 1 345,0 m
2
 

 Zastavaná plocha objektu - 429,6 m
2
 

 Vnútorné komunikácie a spevnené plochy - 500,0 m
2
 

 Plocha zelene - 340,0 m
2
  

 

Výstavba objektu bude súhrnom činností: 

 výstavba polyfunkčného objektu, 

 výstavba spevnených plôch – na parkovacie účely a sadové úpravy, 

 prípojka vody, 

 prípojka kanalizácie a areálová kanalizácia, 

 prípojka plynu, 

 prípojka NN – elektrická prípojka, 

 výstavba oplotenia. 

 

Architektonické a stavebné riešenie polyfunkčného objektu vyplynulo z jeho 

prevádzkového charakteru, charakteru pozemku a okolitej zástavby. Navrhovaný objekt 

má tri nadzemné podlaţia a jedno podzemné podlaţie. Celý objekt je riešený ako 

kombinovaný murovaný a skeletový systém. V objekte sa nachádzajú tri funkčné 
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priestory a to priestor administratívy na 1., 2. a 3. nadzemnom podlaţí. Priestory 

administratívy sú navrhnuté ako veľkopriestorové kancelárie s moţnosťou delenia 

podľa poţiadaviek budúcich nájomníkov.  

Na prízemí sa nachádza hlavný vstup. Bude zdôraznený presklenými stenami. Na vstup 

nadväzuje priestor recepcie a komunikačné priestory – chodby, schodisko a výťah. 

K administratívnym priestorom je priradená kuchynka. Druhé a tretie nadzemné 

podlaţie je riešené podobne ako prvé. Rozdiel je v podlaţnej ploche, ktorá je rozšírená 

o plochy vystupujúcich arkierov. Vo všetkých priestoroch je zabezpečené prirodzené 

osvetlenie a vetranie pomocou okien a dverí. Tam kde prirodzené vetranie chýba, bude 

nahradené umelo, pomocou vzduchotechnickej inštalácie. Pôjde hlavne o miestnosti 

sociálnych zariadení a skladové priestory. Na prvom podzemnom podlaţí je navrhnuté 

parkovanie pre 8 áut,  sklady, a kotolňa pre celú budovu. 

Pre potreby parkovania sú navrhnuté spevnené plochy za objektom. Parkovacia plocha 

je vytvorená aj pred samotným objektom. Pre príjazd do areálu polyfunkčného objektu, 

ako aj na parkovacie miesta v areáli objektu bude vytvorený nový vjazd pre prístup 

k parkovacím státiami za objektom. Pre potreby parkovania je navrhnutých 17 

parkovacích státí. Osem parkovacích miest je v suteréne, tri parkovacie miesta sú pred 

objektom a šesť parkovacích miest je vytvorených za objektom. Pre konštrukciu 

komunikácie pre autá a parkovanie, tvorí zámková betónová dlaţba do pieskového 

lôţka.  

Základom sadovníckych úprav je osadenie vzrastlých ihličnatých stromov a zahustené 

výsadby stálozelených krov, opadavých popínaviek a trvaliek v kombinácii s ucelenými 

plochami trávnika. Kry majú vytvoriť pohľadovú clonu pozdĺţ oplotenia a vytvoriť 

intímne zákutie v záhrade. Zeleň bude dopĺňať funkciu oplotenia, tieţ vytvárať príjemné 

prostredie pre novopodnikateľov. Výsadba bude realizovaná nadčasovo, moderne, tak 

aby doplňovala veľký význam budovy.  

 

Kapacita budovy 

Kapacitu budovy určuje veľkosť úţitkovej plochy a jej rozdelenie na jednotlivé 

miestnosti. V nasledujúcej tabuľke vidíme spracovaný prehľad všetkých miestností na 

jednotlivých podlaţiach. Podnikateľský inkubátor by mohol poskytnúť útočisko pre 

maximálne 25 novozaloţených firiem. Toto mnoţstvo je obmedzene počtom kancelárií. 
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Za predpokladu, ţe zdravá fungujúca firma bude potrebovať viacej priestoru pre svoj 

rozvoj ako je jedna malá kancelária, je reálne moţne poskytnúť nájom pre 12 aţ 20 

firiem. Počet voľných kancelárskych priestorov bude zníţený o jednu kanceláriu pre 

tím, ktorý bude mať na starosti chod inkubátoru a poradenské sluţby. Táto kancelária 

by mala byť umiestnená na vrchnom poschodí – treťom nadzemnom podlaţí. Dôvodom 

umiestnenia tejto kancelárie aţ na vrchné podlaţie, je aby neblokovala obchodne 

atraktívnejšie priestory inkubovaným firmám.  

 

Tab. 8: Rozdelenie úţitkovej plochy (Zdroj: vlastné spracovanie podľa projektových 

prác na polyfunkčnej budove Expres v Bratislave) 

Podlažie 

Plocha  

miestností  

celkom 

Mistnosť Poč. 
Rozloha v m

2
 

do  

15  

do  

25  

do  

40  

do 

70  

do  

200  

nad  

200 

3. NP 433,05 m
2
 

Kancelária 8  -  3 2 1 1  -  

Zasadačka 2 1 1  -   -   -   -  

Kuchynka 1 1  -   -   -   -   -  

Soc. zariadenia  -  1  -  0  -   -   -  

2. NP 435,55 m
2
 

Kancelária 7 1 3 2  -   -  1 

Sklad 4 4  -   -   -   -   -  

Soc. zariadenia  -  1           

1. NP 417,83 m
2
 

Kancelária 8 5 2  -  1  -   -  

Kuchynka 1 1  -   -   -   -   -  

Den. miestnosť 1  -   -  1  -   -   -  

Terasa 1  -   -  1  -   -   -  

Vstupná hala 1  -   -   -  1  -   -  

Sklad 1 1  -   -   -   -   -  

Soc. zariadenia  -  1  -   -   -   -   -  

1.PP 372,54 m
2
 

Sklad 8 6  -  1 1  -   - 

Kotolňa 1  - 1  -   -   -   -  

Garážové státie 1  -   -   -   -  1  -  

Celkom  
Kancelária 25             

Sklad 13        

 

Počet moţných inkubovaných firiem, ktorý by novopostavený podnikateľský inkubátor 

mohol prijať, korešponduje s priemerným počtom inkubovaných spoločností v iných 
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inkubátoroch. Tieto počty sú znázornené v prílohe 1. Predstavu podporia aj náčrty 

pôdorysov jednotlivých poschodí, ktoré sa nachádzajú v prílohách.  

Situovanie podnikateľského inkubátoru 

Ako najvýhodnejšia poloha pre umiestnenie projektu výstavby podnikateľského 

inkubátora sa zdá západné Slovensko, presne trnavský kraj a mesto Piešťany.  

Situovanie projektu v trnavskom kraji v meste Piešťany predstavuje výhodnú pozíciu, 

a to z dôvodov: 

 najvyššej koncentrácie podnikateľských subjektov, 

 rozvinutej infraštruktúry územia. 

 

Koncentrácia podnikateľských subjektov 

Západné Slovensko má najvyššiu koncentráciu podnikateľských subjektov, čo dokazuje 

štúdia Operačného programu Konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu. Tieto 

podnikateľské subjekty budú vytvárať pre nové vznikajúce firmy motivačné prostredie. 

Keďţe sa na malom území stretne veľa produktov vzniká ostrejší konkurenčný boj. To 

by pre začínajúcich podnikateľov mohlo znamenať sťaţenie podmienok. Aby podnik 

v boji uspel, musí priniesť inovatívny nápad. Musí sa snaţiť vyrábať a poskytovať svoj 

produkt čo najefektívnejšie a musí sa zamerať na kvalitu, ktorou si bude vytvárať svoj 

imidţ. Práve pre svoje vlastnosti bude tento trh ideálny pre nové inovatívne nápady. 

Tým, ţe tieto podnikateľské plány budú podporované projektom podnikateľského 

inkubátora mali by byť konkurencieschopné a v budúcnosti úspešné. Veď ako sa hovorí, 

ťaţko na cvičisku, ľahko na bojisku. 

Ďalšou výhodou mnoţstva subjektov na tomto území je, ţe kaţdý z nich je odberateľom 

a tieţ dodávateľom. To znamená, ţe môţu vytvárať sieť dodávateľov a odberateľov pre 

novovzniknuté spoločnosti.  
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Graf 7: Rozdelenie MSP podľa krajov (Zdroj: Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
75

) 

 

Infraštruktúra územia 

Kvalitná a funkčná dopravná infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov 

rýchleho rozvoja podnikania v slovenských regiónoch. Mesto Piešťany sa nachádza na 

spojnici medzinárodných dopravných koridorov. Vo vzdialenosti 5 km od  Piešťan sa 

nachádza letisko s medzinárodným štatútom s pristávacou dráhou s rozmermi 2000 x 30 

m vytvára výborné predpoklady pre  ekonomický rozvoj širšieho regiónu. Čo sa týka 

cestnej dopravy, cez mesto Piešťany vedie diaľnica D1, ktorá spája Bratislavu, Trnavu, 

Piešťany, Trenčín a Ţilinu s medzinárodným prepojením na Viedeň a Brno vytvára 

ideálne prepojenie mesta Piešťany s regiónom hlavného mesta SR a  regiónom horného 

Povaţia.
76

 Ţelezničná stanica Piešťany sa nachádza na hlavnej trati Bratislava – Ţilina. 

Takisto je prepojená na medzinárodnú dopravu v smeroch Praha, Varšava, Viedeň, 

Budapešť, Moskva. Pravidelné linky autobusovej dopravy premávajú z Európskych 

miest ako napríklad Bratislava, Praha, Viedeň, Budapešť. Dopravcovia ponúkajú priame 
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autobusové spoje do Piešťan zo slovenských miest ako sú: Bratislava, Ilava, Liptovský 

Mikuláš, Nitra, Nové Mesto n. Váhom, Poprad, Povaţská Bystrica, Prešov, Púchov, 

Ruţomberok, Trenčín, Trnava, Vranov n. Topľou, Vrútky, Ţilina, atď.
77

  

 

Tab. 9: Cestné vzdialenosti z Piešťan (Zdroj: Naše typy – Doprava - Piešťany
78

) 

 

Mesto Vzdialenosť v km 

Bratislava 82 

Trnava 33 

Trenčín 42 

Nitra 49 

Ţilina 120 

Poprad - Tatry 259 

Brno 146 

Praha 342 

Viedeň  145 

Budapešť 223 

Varšava 595 

 

Pozemok vhodný na výstavbu 

Piešťany sa nachádzajú na západnom Slovensku v údolí najdlhšej slovenskej rieky Váh. 

Mesto patrí do Trnavského kraja. Piešťany sa rozprestierajú na rozlohe 44,2 km
2
 s 

počtom obyvateľov 31 000. Nachádza sa pod svahmi Povaţského Inovca v nadmorskej 

výške 162 m.
79

 

V Slovenskej histórií výstavby technologicko-podnikateľských centier sa zvyčajne 

postupovalo tak, ţe obec alebo nadácia, ktorá projekt realizovala pouţila, vlastný alebo 

darovaný stavebný objekt alebo pozemok. 

V tomto prípade výstavby podnikateľského inkubátora v Piešťanoch budeme 

postupovať podobne. Aby mesto zníţilo kapitálovú náročnosť projektu pouţije na 

výstavbu projektu pozemok vo svojom vlastníctve.  

                                                 
77

 Piešťany – Poloha a doprava  [online]. [cit. 2011-04-14]. Dostupné z: 

<http://kupele.webtip.sk/content/view/15/19/> 
78

 Naše typy – Doprava - Piešťany  [online]. [cit. 2011-04-14]. Dostupné z: 

<http://www.sorea.sk/Default.aspx?CatID=56> 
79

 Naše typy – Doprava - Piešťany  [online]. [cit. 2011-04-14]. Dostupné z: 

<http://kupele.webtip.sk/content/view/15/19/> 



 64 

Aj keď pozemok nebude predmetom kúpy, je nutné vybrať vhodnú parcelu pre takýto 

druh stavby. Pre výstavbu podnikateľského inkubátoru musí pozemok spĺňať 

podmienky: 

 dostačujúca rozloha – úţitková plocha  – pre výstavu, parkovacie miesta, zeleň, 

 pripojenie na inţinierske siete, 

 situovaný mimo hlavného centra mesta,  

 ale ľahko prístupný, 

 viditeľne situovaný. 

 

Doba realizácie 

Štandardná doba realizácie projektu výstavby v podobnom rozsahu by nemala prekročiť 

jeden rok.  

Termín začatia aj ukončenia výstavby je priamo závislí od schválenia čerpania zdrojov 

z eurofondov pre realizáciu projektu. Začiatok realizácie projektu by mohol byť 

financovaný z vlastných zdrojov mesta, avšak úspešné pokračovanie projektu je 

obmedzené čerpaním schválených zdrojov. Preto budú prvé úkony realizácie začaté aţ 

po schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok.  

 

4.2.4 Fázy projektu výstavby podnikateľského inkubátoru 

Predinvestičná fáza 

Táto fáza je prvou a najdôleţitejšou etapou projektového manaţmentu a základnou 

časťou celého projektu. V tejto fáze pôjde o zostavenie tímu, ktorý bude realizovať daný 

projekt. Hlavným cieľom zaloţeného tímu bude rozdelenie si úloh súvisiacich 

s realizáciou projektu. Jednotlivé a následné kroky môţeme zhrnúť: 

 zostavenie projektového tímu, ktorý bude dostatočne kvalifikovaný, 

 vypracovanie zámeru a jeho financovania pre ďalšie fázy, 

 zanalyzovať prínosy projektu, 

 zaistenie finančných prostriedkov, 

 vypracovanie technického riešenia, 

 vypracovanie rozpočtu., 

 hodnotenie investičného projektu. 
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Investičná fáza 

Ďalšou častou ţivotného cyklu projektu výstavby podnikateľského inkubátoru je etapa 

investičná. Je najpracnejšia a zároveň náročná na čerpanie finančných prostriedkov. 

V tejto fáze pôjde o čerpanie finančných prostriedkov spojených s nákupom vybavenia, 

realizáciou výstavby a ďalšími aktivitami spojenými s uvedením inkubátoru do 

funkčného stavu. Hlavné aktivity tejto fázy sú nasledovné: 

 príprava pozemku na výstavbu, 

 uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy, 

 získanie stavebného povolenia, 

 organizácia výberového konania na dodávateľov, 

 uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi, 

 ustanovenie kontrolných dní v pravidelných intervaloch, 

 fyzická realizácia projektu, 

 finančné riadenie projektu, 

 komunikácia a blízka spolupráca s dodávateľmi a partnermi 

 ukončenie realizácie projektu, 

 vypracovanie propagačnej kampane podnikového inkubátoru, 

 získanie výkonného a pomocného personálu, 

 uvedenie inkubátoru do prevádzky, 

 získavanie nájomcov. 

 

Fáza užívania a vyhodnotenia 

Nasleduje fáza uţívania objektu podnikateľského inkubátoru, spolu so spoločnou 

technickou základňou a parkovacími miestami. V tomto období sa budú porovnávať 

dosiahnuté výsledky súvisiace s podporou podnikania s plánovanými cieľmi. V tejto 

etape dochádza k naplneniu projektu, čo je zvyšovanie konkurencieschopnosti 

novovznikajúcich firiem na území Západného Slovenska. Činnosti v tomto období 

prevádzky budú: 

 zaistenie chodu a bezpečnej prevádzky celého objektu, 

 poskytovanie poradenstva, 

 marketingová propagácia celého objektu, a jeho účelu. 
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4.2.5 Rozpočet projektu 

Neoddeliteľnou súčasťou kaţdého projektu je zhotovenie nákladového rozpočetu. Ten 

udáva koľko finančných zdrojov a na aký účel budeme musieť vynaloţiť na kompletnú 

realizáciu projektu. 

Za základ stanovenia rozpočtu k projektu výstavy podnikateľského inkubátoru boli 

povaţované rozpočtové práce súvisiace s projektovým návrhom výstavby 

polyfunkčného objektu  Expres v Bratislave.  

Pri stanovovaní obstarávacích cien vybavenia interiéru sme vychádzali z aktuálnych 

ponúk na internete. Ceny sú priemerom ponúk viacerých predajcov a značiek. Ceny 

a druhy potrebných zariadení a vybavení boli prístupné na internetových stránkach 

predajcov, na zrovnávacích portáloch, atď. Výška ceny montáţe je odvodená podľa 

praktických rád odborníka z praxe a to vo výške 10% z ceny vybavenia. K celkovému 

rozpočtu na vybavenie sme prirátali aj finančnú rezervu vo výške 25% nákladov na 

obstaranie vybavenia interiéru. Interiér bol vyberaný aby spĺňal základné kritéria 

funkčnosti, kvality a ceny. Najvyššou poloţkou v rozpočte pre vybavenie je 

zabezpečovací systém. Ten by mal byť realizovaný pomocou alarmového systému. 

Kaţdá kancelária by mala byť zabezpečená čidlom pohybu, prípadne čidlom na oknách. 

Základná jednotka bude spoločná pre celý objekt. Pomocou rozdielnych kódov bude 

moţné zabezpečiť kancelárie prenajaté firmou. Cena montáţe sa pohybuje asi vo výške 

30% celkových obstarávacích nákladov zabezpečovacieho systému.  

Ako je vidieť v následnej tabuľke konečná suma dosahuje takmer 1 milión EUR. 

V porovnaní s inými projektmi cena nezahŕňa nákladové výdavky spojené s nákupom 

pozemku. Cena komerčného pozemku s dostatočnou rozlohou a atraktívnym 

umiestením sa v aktuálnych cenách pohybuje vo výške do 45,- EUR za 1m
2 

. Táto cena 

predstavuje priemer cien komerčných pozemkov aj v lokalite Piešťany. Pri poţadovanej 

rozlohe pozemku do 2000 m
2 

by sa celková cena obstarania pohybovala vo výške od 

90 000,- EUR. Čo by pre projekt znamenalo výrazné navýšenie investície.
80
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Tab. 10: Rozpočet projektu (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Náklady na 
Dodávka 

v EUR 

Montáž 

v EUR 

Náklady celkom 

 v EUR 

Nákup vybavenie interiéru  -   -  8 540,00 

     Vybavenie kuchynky 1100 110 1 210,00 

     Upratovacie potreby 50 0 50,00 

     Recepcia 300 30 330,00 

     Schránky 650 100 750,00 

     Zariadenie zasadacích miestností 1200 0 1 200,00 

     Zabezpečovací systém 3300 1700 5 000,00 

Finančná rezerva na obstaranie 25% z NVI 2 135,00 

Stavebné objekty  -   -  867 515,57 

     Polyfunkčný objekt 629 825,17 145268,2464 775 093,42 

     Spevnené plochy a sadové úpravy 20 062,14 13 731,44 33 793,58 

     Prípojka vody   6 529,44 0 6 529,44 

     Prípojka kanalizácia 18 248,49 0 18 248,49 

     Prípojka plynu  1 572,80 0 1 572,80 

     Oplotenie     24 963,50 7 314,35 32 277,85 

Vedľajšie náklady  -   -  75 041,76 

Ostatné náklady  -   -  22 333,86 

Celkové náklady 975 566,19 

 

Výsledná čiastka rozpočtu projektu výstavby podnikateľského inkubátoru spolu 

s nákupom vnútorného vybavenia interiéru, potrebného pre uvedenie zariadenia do 

prevádzky bola stanovená na čiastku 975 566,19 EUR. 
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5 Vlastné návrhy riešenia 

5.1 Výzva na predkladanie žiadostí o NPF 

Na projekt Výstavby podnikateľského inkubátoru budeme čerpať zdroje z EÚ 

prostredníctvom výzvy KaHR – 12VS – 1001. Výzva je vyhlásená Operačným 

programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre Opatrenie 1.2 – Podpora 

spoločných sluţieb pre podnikateľov do ktorej projekt spadá. Dátum vyhlásenia výzvy 

bol 26. apríla roku 2010. Vďaka Usmerneniam, ktoré boli dodatočné vydané je termín 

ukončenia výzvy predĺţený do 30.6. 2011. To znamená, ţe mesto Piešťany je oprávnené 

predloţiť ţiadosť pre čerpanie prostriedkov na projekt. Alokovaná výška finančných 

zdrojov pre túto výzvu je 30 000 000 EUR.  

Pre uplatnenie tejto výzvy musí projekt spĺňať základné kritéria: 

 miesto realizácie sa nachádza v ktoromkoľvek kraji SR okrem Bratislavského, 

 dĺţka realizácie projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov, 

 projekt musí byť zrealizovaný do konca oprávneného obdobia – 31. októbra 

2015, 

 maximálna výška pomoci z fondov je 6 mil. EUR. 

 

Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov v 

nasledovnom pomere:  

 maximálne 95% z oprávnených výdavkov projektu z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu, 

 minimálne 5% z vlastných zdrojov ţiadateľa. 

Finančná pomoc prostredníctvom danej výzvy je poskytnutá pomocou: 

 Refundácie, 

 Predfinancovania, 

 Kombináciou foriem. 

 

5.1.1 Forma refundácie  

Znamená pre investora, ţe najskôr vyplatí oprávnené výdavky projektu z vlastných 

zdrojov, a následne po predloţenej ţiadosti mu bude preplatená pomerná časť 
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oprávnených výdavkov projektu. Prostriedky budú príjemcovi preplatené maximálne do 

4 kalendárnych mesiacov. 

Variant refundácie 

1. Mesto Piešťany zaplatí dodávateľovi celú dlţnú čiastku z vlastných zdrojov. 

2. Po splatnosti dodávateľského záväzku predloţí Ţiadosť o refundáciu aj 

s príslušnou dokumentáciou. 

3. V lehote 65 dní od zaregistrovania a overení ţiadosti platobná jednotka 

ministerstva rozhodne a ţiadosť: 

a. schváli, 

b. neschváli, 

c. pozastaví,  

d. zníţi relevantnú sumu.  

4. Po  schválení, preverení a finančnej kontrole do 5 pracovných dní zadá platobný 

príkaz investorovi – mestu Piešťany.
81

 

 

Tab. 11: Časový sled refundácie zdrojov (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Systémy 

financovania
82

) 

Činnosť Časový sled 

Platba dodávateľovi V čase splatnosti 

Predloţenie ţiadosti Po splatení dodávateľského záväzku 

Zaregistrovanie ţiadosti 3 pracovné dni 

Rozhodnutie 65 pracovných dní 

Predbeţná finančná kontrola 5 pracovných dní 

Zadanie príkazu platby 5 pracovných dní 

Doba refundácie 78 pracovných dní 

 

5.1.2 Forma predfinancovania  

Znamená pre investora prijatie podpory vo výške oprávnených výdavkov na základe 

predloţených neuhradených účtovných dokladov vystavených dodávateľom pred 

termínom ich splatnosti. Príjemca po splatení záväzku dodávateľovi predloţí platbu na 

                                                 
81
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zúčtovanie. Deklaruje skutočné uhradenie účtovnými dokladmi. Preplatenie 

oprávnených výdavkov trvá maximálne 2 kalendárne mesiace.  

Forma financovania projektu 

Variant predfinancovania 

1. Mesto Piešťany predkladá kompletnú ţiadosť o predfinancovanie s príslušnou 

dokumentáciou. 

2. V lehote 30 dní od zaregistrovania a overenia ţiadosti platobná jednotka 

ministerstva rozhodne a ţiadosť: 

a. schváli, 

b. neschváli, 

c. pozastaví, 

d. zníţi relevantnú sumu.  

3. Následne je vykonaná finančná kontrola do 5 pracovných dní po jej realizácií 

zadá platobná jednotka ministerstva príkaz na prevod prostriedkov investorovi. 

4. Investor má povinnosť po prijatí platby do 15 dní preukázať zúčtovanie 

prostredníctvom Ţiadosti o zúčtovanie predfinancovania a daňových dokladov. 

5. Po overení ţiadosti a kópií daňových dokladov do 10 dní vydá rozhodnutie o: 

a. schválení, 

b. neschválení, 

c. pozastavení, 

d. zníţení o relevantnú sumu.
83
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Tab. 12: časový sled predfinancovania zdrojov (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 

Systémy financovania
84

) 

Činnosť Časový sled 

Predloţenie ţiadosti 
Pred ukončením splatnosti dodávateľského 

záväzku 

Zaregistrovanie ţiadosti 3 pracovné dni 

Rozhodnutie 30 pracovných dní 

Predbeţná finančná kontrola 5 pracovných dni 

Zadanie príkazu platby 5 pracovných dní 

Úhrada dodávateľovi 
do 5 pracovných dní od prijatia 

prostriedkov 

Ţiadosť o zúčtovanie prijatých prostriedkov 15 pracovných dní 

Zaregistrovanie ţiadosti 3 pracovné dni 

Rozhodnutie 10 pracovných dní 

Doba prijatia prostriedkov 48 pracovných dní 

Celková doba prijímania prostriedkov 76 pracovných dní 

 

5.1.3 Porovnanie variantov 

Pre financovanie záväzkov môţe mesto Piešťany pouţiť oba varianty. Pre oba varianty 

platí, ţe ţiadať o ne mesto môţe aţ po vzniku záväzku. V prípade refundácie mesto 

môţe ţiadať aţ po splatení záväzku. Administratívne je menej výhodná forma 

predfinancovania, pretoţe poţaduje spracovanie dvoch ţiadostí. Čas prijatia 

prostriedkov je kratší pri moţnosti predfinancovania avšak dĺţka celkového procesu je 

pri oboch formách veľmi podobná. Oba spôsoby predstavujú záťaţ pre dodávateľa 

v rovnakej miere. V oboch prípadoch podstupuje finančnú kontrolu, počas ktorej musí 

predloţiť svoje finančné výkazy. 

Nakoľko je projekt Výstavby Podnikateľského inkubátoru finančne náročný, investor 

pouţije kombináciu týchto spôsobov.  

 

                                                 
84

 Systémy financovania [online]. [cit. 2011-14-05]. Dostupné z: 

<http://www.finprv.sk/index.php?p=55#system_predfinancovania> 



 72 

5.2 Prevádzkové náklady 

5.2.1 Administratívne náklady 

Medzi tieto náklady patria prostriedky vynaloţené na administratívnu prevádzku 

budovy podnikateľského inkubátoru. Sú to náklady na nákup papiera, iných 

kancelárskych potrieb, náklady na poštovné, na doručovanie balíkov. Patria sem aj 

náklady na telefónne sluţby, ktoré vyuţíva prevádzkovateľ a účtovník a ďalšie 

administratívne náklady. Z hľadiska administratívne náročnosti ohodnotíme tieto 

náklady na 5% ročných prevádzkových nákladov. 

5.2.2 Energie  

Pre výpočet energetických nákladov sme pouţili Energetickú bilanciu polyfunkčnej 

budovy Expres. Energetická náročnosť je vyjadrená v nasledovnej tabuľke. 

 

Tab. 13: Elektro energetická bilancia (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Elektro energetická bilancia v kWh 

Chladenie 115,5 

Osvietenie 10,6 

Zásuvky 29 

Výťah 4,6 

Maximálny inštalačný výkon 159,7 

Energetická náročnosť budovy 50% 

Skutočný výkon 79,9 

Predpokladaná spotreba el. energie 79,9 

Počet hod./deň 3 

Počet dní v roku 365 

Celková ročná spotreba v kWh 87490,5 

 

Na finančné vyhodnotenie spotreby v danom objekte sme pouţili kalkulačku dostupnú 

na porovnávacej stránke Západoslovenských elektrární. Budova vyuţíva jednotarifnú 

sadzbu DD2 – D2, ktorá je určená pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny.  

Konečné vyčíslenie hodnoty a štruktúry nákladov na elektrickú energiu je vyjadrené 

v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. 14. Výpočet nákladov na elektrickú energiu ( Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy ZSE Distribúcia a. s. 

Vyuţitie elektrickej energie Beţná spotreba 

Ročná spotreba 87491 kWh 

Platby cena v EUR s DPH za rok 

Za dodávku 6 634,90 

Za distribúciu 5 397,23 

Súhrnne za rok 12 032,13 

Odporúčaná záloha mesačná 1 093,83 

 

5.2.3 Pitná voda  

Počet inkubovaných firiem je určený na základe výpočtu kapacity budovy, ktorý bol 

prevedený v kapitole Charakteristika projektu. Zvolili sme maximálny počet 

inkubovaných firiem.  

Pri získavaní počtu osôb, ktoré budú vykonávať spotrebu vody sme vychádzali 

z predpokladu, ţe kaţdá firma bude mať minimálne dvoch zamestnancov. K počtu 

zamestnancov inkubovaných firiem boli pripočítaní aj administratívni pracovníci 

inkubátoru a upratovacia sila.  

Ročná spotreba vody na jedného zamestnanca (administratívneho pracovníka) bola 

vyjadrená na základe vyhlášky uverejnenej v Z. z. č. 684/2006. 

Cena vody pre rok 2011 zahŕňa cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom a cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

prostredníctvom Trnavskej vodárenskej spoločnosti so sídlom v Piešťanoch. 

Tab. 15: Výpočet nákladov na vodné a stočné (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Technické parametre 

Počet inkubovaných firiem (max) 20 

Počet zamestnancov  50 

Ročná spotreba vody na jedného 

administratívneho zamestnanca 
15 m

3
 

Ročná spotreba pitnej vody celkom 750 m
3
 

Cena za vodu pre rok 2011 s DPH 1,9561 EUR/m3 

Ročná spotreba pitnej vody v EUR 1 467,08 
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5.2.4 Vykurovanie  

Na základe súhrnnej správy o výstavbe polyfunkčnej budovy sú technické parametre 

vykurovania navrhnuté týmto spôsobom.  

V zmysle normy STN EN 12 831 je oblasť mesta Piešťany je zaradená do teplotnej 

oblasti s najniţšou vonkajšou výpočtovou teplotou te = - 11 
o
C, s priemernou vonkajšou 

teplotou tes = 3,8 
o
C pri dobe vykurovania d = 202 dní, a veternou oblasťou. 

Zdroj tepla je teplovodná dvojrúrovitá vykurovacia sústava s dvoma nástennými 

kondenzačnými kotlami na zemný plynu s tepelným výkonom 49kW. 

 

Tab. 16: Parametre spotreby pre vykurovanie (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Technické parametre 

Maximálna spotreba paliva 1 kotla 2,3 m
3
/h 

Ročná spotreba tepla na vykurovanie 433 GJ 

Ročná spotreba tepla na prípravu teplej úţitkovej vody  

(10% zo spotreby tepla na vykurovanie 
43,3 GJ 

Ročná spotreba tepla bude 476,3 GJ 

Celková ročná spotreba paliva bude 14 774 m
3
 

 

Spoločnosť SPP, ktorá je hlavným dodávateľom zemného plynu na Slovensku ponúka 

moţnosť výpočtu predpokladanej zálohovej platby na rok aj mesiac.  

Predpokladaná zálohová platba v EUR vrátane DPH a spotrebnej dane v tarifnej 

skupine M4 – ročná spotreba nad 6500 m
3
: 

 Ročná – 8 704,- EUR. 

 Mesačná – 726,- EUR. 

 

5.2.5 Komunálny odpad  

Nakladanie z odpadmi počas prevádzky bude organizovať dodávateľ mesta Piešťany. 

Na základe kapacity budovy je predpokladaná kubatúra odpadov pribliţne 1800 – 2000 

litrov mesačne. K dispozícií je jeden 1100 litrový kontajner. Pre potrebu odvozu odpadu 

bude nutné vyviesť odpad kaţdé dva týţdne. Vývoz dvakrát mesačne vytvorí náklady 

do 100,- EUR. 
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5.2.6 Personálne náklady 

Prevádzkar  - pozíciu riaditeľa, prevádzkara bude vykonávať osoba vzdelaná a 

skúsená v odbore predaja, marketingu, manaţmentu podniku. Prvotná funkcia bude 

riadenie prevádzky podnikateľského inkubátoru, jeho marketingová kampaň, predaj 

voľných kancelárií novým firmám. Druhotná funkcia bude poskytovanie bezplatného 

poradenstva v marketingovej oblasti a oblasti riadenia. Nakoľko si táto pozícia vyţaduje 

skúseného pracovníka z praxe s dostatočným vzdelaním jeho platové nároky budú 

pomerne vysoké. Po preskúmaní aktuálnych pracovných ponúk je navrhovaná mesačná 

hrubá mzda pre túto pozíciu 1200,- EUR.  

Účtovník – pracovná pozícia vyţaduje schopnosť vedenia a spracovania 

účtovníctva vyplývajúceho z činnosti podnikateľského inkubátora. Druhotná funkcia 

bude spočívať v poskytovaní poradenských sluţieb v oblasti účtovníctva, finančníctva 

a bankovníctva pre klientov podnikateľského inkubátoru. Platobné podmienky 

vyplývajú zo slovenského priemerného platu na tejto pozícií. Hrubá mesačná mzda 

predstavuje 1000 EUR. 

Upratovač – na pozíciu upratovacej sluţby bude najatý pracovník na polovičný 

pracovný úväzok. Vzhľadom k rozlohe objektu bude vykonávať prácu trikrát týţdenne 

po 7 hodín. Mesačný výmer odpracovaných hodín sa teda dostane do tolerancie 

polovičného pracovného úväzku. Hodinová mzda na týchto pozíciách sa pohybuje do 3 

EUR na hodinu. Mesačné náklady na upratovaciu silu sú 252,- EUR. Pomocný materiál 

pre vykonávanie tejto činnosti pripočítame k cene práce a mesačné výdavky na 

upratanie objektu vyčíslime na 300,- EUR.  

Recepčný – pozícia recepčného si vyţaduje pracovný čas od otvorenia aţ po 

uzatvorenie priestorov podnikateľského inkubátoru. Nočný dozor nie je nutné 

vykonávať nakoľko je budova zaistená zabezpečovacím systémom. Pracovník v tejto 

pozícií nebude vykonávať fyzicky náročnú prácu preto je moţné zamestnať telesne 

postihnutého občana mesta Piešťany. Moţnosť zamestnania zdravotne postihnutého 

prinesie niţšie percento odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zamestnanec 

bude vykonávať prácu na plný pracovný úväzok a jeho mzdové náklady sa budú 

pohybovať na hranici minimálnej mzdy. Mesačný mzdový náklad na tejto pozícií bude 

350,- EUR. 
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Tab. 17: Výpočet mzdových nákladov (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Mzdové náklady 
Ročná  

hrubá mzda 

Ročné odvody 

za zamestnanca 

(35,2 % HM) 

Mesačný  

náklad 

Prevádzkovateľ 14 400,00 5 068,80 1 622,40 

Účtovník 12 000,00 4 224,00 1 352,00 

Recepčný 4 200,00 1 478,40 473,20 

Upratovač 3 600,00 1 267,20 405,60 

Spolu 34 200,00 12 038,40 3 853,20 

 

Tab. 18: Odhad prevádzkových nákladov na rok a mesiac celkovo pri 100% obsadení 

budovy (Zdroj: Vlastné spracovanie)  

 

Prevádzkové náklady Ročná platba 
Mesačná  

platba 

Elektrická energia 12 032,13 1 093,83 

Vodné a stočné 1 467,08 122,26 

Zemný plyn 8 704,00 726,00 

Mzdové náklady 46 238,40 3 853,20 

Odpad 1 200,00 100,00 

Administratívne náklady 3 537,17 294,76 

Náklady celkom 73 178,78 6 190,05 

 

Výpočty prevádzkových nákladov sú vykonané na základe odhadov a energetických 

bilancií polyfunkčnej budovy Expres. Náklady budú počas činnosti podnikateľského 

inkubátora určované podľa aktuálnej spotreby v porovnaní so spotrebami iných 

fungujúcich podnikateľských inkubátoroch v okolí.  
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5.3 Prevádzkové príjmy 

Prevádzkové príjmy pre podnikový inkubátor tvorí prenájom kancelárskych 

a skladových priestorov. Cieľom podnikateľských inkubátorov je podporovať 

novovzniknuté firmy hlavne poskytnutím priestoru za niţšiu ako trhovú cenu. Trhovou 

cenou v tomto prípade je priemerná cena za m
2
 daných priestorov v meste Piešťany. 

Cena v inkubátore je zvýhodnená. V našom prípade bude prevádzkovateľ ţiadať 75% 

trhovej ceny. Firmy budú do inkubátoru prijímané na dobu 5 rokov. Výška nájmu 

v hodnote 75% bude fixná na dva roky a počas nasledujúcich troch rokov ţivota 

inkubovanej firmy cena nájmu dosiahne trhové podmienky. Pôsobenie firiem 

v inkubátore bude zazmluvné a v prípade predčasného vypovedania nájmu bude firma 

sankciovaná. Z tohto dôvodu veríme, ţe prijaté firmy budú vytvárať príjem počas 

nasledujúcich piatich rokov.  

Postupné zvyšovanie nájmu bude prebiehať nasledovne: 

 Prvý a druhý rok – 75% trhovej ceny. 

 Tretí rok – 80% trhovej ceny. 

 Štvrtý rok – 90% trhovej ceny. 

 Piaty rok – 100% trhovej ceny. 

5.3.1 Optimistický variant  

V optimistickom výpočte predpokladáme, ţe daná kapacita budovy bude vyuţitá na 

95%. V slovenských inkubátoroch sa nájdu aj inkubátory, ktorých kapacita je obsadená 

100% ale ide o menšie inkubátory, ktoré poskytujú útočisko pre firmy z veľkej oblasti. 

V novom podnikateľskom inkubátore je 827,40 m
2
 kancelárskych priestorov a 169,16 

m
2
 skladových priestorov. 

 

Tab. 19: Výpočet príjmov pri optimistickom variante (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Priestor 
Plocha v 

m
2
 

Trhová cena 

za m
2 

v EUR 

Cena za m
2
 v EUR

 

v inkubátore 

Mesačný 

výnos v EUR 

Kancelárie 786,03 8,20 6,15 4 834,08 

Sklady 160,70 2,40 1,80 289,26 

Spolu 946,73  -   -  5 123,35 
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5.3.2 Realistický variant  

Po spracovaní údajov o vyuţití kapacít v iných podnikateľských inkubátoroch bolo 

zistené, ţe skutočné vyuţitie kapacít sa v priemere pohybuje medzi 75% aţ 85%. Pri 

zohľadnení tejto skutočnosti by reálna príjmová stránka pri vyuţití 75% kapacít, 

vyzerala nasledovne. 

 

Tab. 20: Výpočet príjmov v realistickom variante (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Priestor 
Plocha v 

m
2
 

Trhová cena 

za m
2 

v EUR 

Cena za m
2
 v EUR

 

v inkubátore 

Mesačný 

výnos v EUR 

Kancelárie (85%) 620,55 8,20 6,15 3 816,38 

Sklady (85%) 126,87 2,40 1,80 228,37 

Spolu 747,42  -   -  4 044,75 

 

5.3.3 Priebeh príjmov a nákladov v roku 2013 

Pokiaľ bude stavba hotová ku dňu plánovaného dokončenia, je moţné aby bola pre 

nových podnikateľov otvorená od 1.6. 2013.  

Prvou úlohou prevádzkového riaditeľa bude ešte pred samotným otvorením priestorov, 

zazmluvniť čo najviac začínajúcich podnikateľov. Týmto krokom by malo byť 

zabezpečených minimálne 20% plochy prenájmu. Je to pribliţne 160 m
2
, čo predstavuje 

plochu pribliţne 8 kancelárií a 2 skladov. Tento priestor môţu obsadiť 2 – 4 firmy.  

V ďalšom období predpokladáme lineárny rast percenta prenajatej plochy. Do konca 

roku 2013 bude obsadených minimálne 75% plochy. Obsadenie 75% kapacity je 

realistickým odhad na rok 2013. 
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Tab. 21: Odhad priebehu príjmov v roku 2013 (Zdroj. Vlastné spracovanie ) 

Dátum 
Obsadenosť 

 v % 

Obsadenosť 

kancelárií  

v m2 

Cena  

m2 v 

EUR 

Obsadenosť  

skladov v m2 

Cena  

m2 v 

EUR 

Príjem 

1.6.2013 20% 165,48 

8,2 

33,83 

2,4 

1 438,13 

1.7.2013 27,86% 230,49 47,12 2 003,11 

1.8.2013 35,71% 295,5 60,41 2 568,09 

1.9.2013 43,57% 360,51 73,71 3 133,08 

1.10.2013 51,43% 425,52 87,00 3 698,06 

1.11.2013 59,29% 490,53 100,29 4 263,04 

1.12.2013 67,14% 555,54 113,58 4 828,02 

31.12.2013 75% 620,55 126,87 5 393,00 

 

Tab. 22: Odhad priebehu nákladov v roku 2013 (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Dátum 
Obsadenosť 

v % 

Elektrická 

energia 

Vodné a  

stočné 

Spolu 

VN 

Celkové 

náklady 

1.6.2013 20,00% 127,61 14,26 141,876778 4813,3411 

1.7.2013 27,86% 177,75 19,87 197,614083 4869,0784 

1.8.2013 35,71% 227,88 25,47 253,351389 4924,8157 

1.9.2013 43,57% 278,02 31,07 309,088694 4980,553 

1.10.2013 51,43% 328,15 36,68 364,826 5036,2903 

1.11.2013 59,29% 378,28 42,28 420,563306 5092,0276 

1.12.2013 67,14% 428,42 47,88 476,300611 5147,7649 

31.12.2013 75,00% 478,55 53,49 532,037917 5203,5023 

Zemný  

plyn 

Mzdové  

náklady 

Admin.  

náklady 
Odpad 

Spolu  

FN  

423,5 3 853,20 294,76 100,00 4 671,46  

 

Pri výpočtoch sme vychádzali zo základných údajov, ktoré boli uvedené pre 100% 

obsadenosť podnikateľského inkubátoru. Pretoţe budova v prvom roku svojej činnosti – 

2013 bude odoberať elektrickú energiu, vodu aj zemný plyn len 7 mesiacov vyčíslili 

sme alikvotnú časť. Taktieţ sme pri variabilných nákladoch zohľadnili percentuálne 

obsadenie budovy a percentuálne vyuţitie energetických kapacít.  
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5.3.4 Výpočet výšky nájomného a bodu zvratu 

Aby sme boli schopný vypočítať výšku nájomného, ktoré budú inkubované firmy platiť 

je nutné stanoviť výšku prevádzkových nákladov na mesiac a m
2
. Budeme vychádzať 

z realistického predpokladu obsadenosti 75%. 

Pokiaľ budeme vychádzať z predpokladu 75% obsadenia inkubátora pre prvé dva roky 

inkubovania firiem, výška spotreby bude na 75% predpokladanej úrovni. Pokiaľ 

predpokladáme otvorenie priestorov inkubátoru 1.6.2013, do konca kalendárneho roku 

2013 ostáva 7 mesiacov. 

V cene nájmu zohľadňujeme: 

 Zloţku prenájmu kancelárie. 

 Zloţku prenájmu skladu. 

 Zloţku prevádzkových nákladov. 

Pokiaľ predpokladáme rastúcu tendenciu prenajatých metrov musíme uvaţovať aj 

s rastúcou tendenciou variabilnej zloţky prevádzkových nákladov. Výpočet nájomného 

na prvý rok bude vyzerať nasledovne. 

 

Tab. 23: Výpočet nájomného pre realistický variant (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Položka Jednotka 

Cena za jednotku v 

EUR 

Úţitková plocha kancelárie 1 m
2
 6,15 

Prevádzkové náklady 1 m
2
 8,39 

Výška mesačného nájmu na kancelársky priestor 1 m
2
 14,54 

Úžitková plocha skladu 1 m
2
 1,80 

 

Pri stanovovaní ceny sme sa stretli s problémom platby za prevádzkové náklady. 

Nakoľko ich budú podnikatelia vytvárať sami, je nutné aby boli podnikateľmi aj 

zaplatené. Ako základ pre určenie tejto zloţky ceny nájmu sme vychádzali z výpočtu 

prevádzkových nákladov na 1 m
2
 pri 75% obsadenosti.  

Stanovená cena vychádza z nákladových predpokladov budovy, ktoré sa budú 

upravovať podľa skutočných nákladov inkubovaných firiem. Výška prevádzkových 

nákladov bude závisieť na mnoţstve prenajatých metrov. Čím viac prenajatých 

priestorov bude inkubátor mať tým menšie prevádzkové náklady na m
2
 sa budú platiť.  
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Stanovená cena prenájmu aj s energiami v projektovanom podnikateľskom inkubátore 

dosahuje najniţšie ceny spomedzi fungujúcich podnikateľských inkubátoroch na 

Slovensku.  

 

Určenie bodu zvratu prevádzkových nákladov 
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Graf 8: Bod zvratu (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

 

Pri zostavovaní grafu bodu zvratu boli pouţité údaje na nasledujúcej strane v tabuľke 

24.  

V tabuľke je hrubou čiarou znázornená hranica – bod zvratu prevádzkových nákladov.  

 

Pri určenej cene kancelárskych priestorov 14,54 EUR za m
2
 (aj s energiami) 

a skladových priestorov 1,8 EUR za m
2
 by podnikový inkubátor bol schopný dosiahnuť 

bod zvratu prevádzkových nákladov uţ v polovici štvrtého mesiaca činnosti – 9/2013. 

Na dosiahnutie tohto budu inkubátoru stačí menej ako 50% obsadenosť kapacít.
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Tab. 24: Údaje pre výpočet bodu zvratu v EUR (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

 

 

 

 



 83 

5.4 Výber dodávateľa na realizáciu projektu 

Aby bola realizácia projektu úspešne dokončená je nutné aby investor vykonal výberové 

konanie na dodávateľa výstavby projektu. Výberové riadenie bude obsahovať niekoľko 

hodnotiacich kritérií: 

 Cena - splnenie rozpočtu, ktorý má projekt vypracovaný je prvotným 

a najdôleţitejším kritériom výberu dodávateľa.  

 Rýchlosť prevedenia – maximálna doba trvania dodania projektu je stanovená na 

16 mesiacov výstavby. Počas doby realizácie projektu mesto Piešťany môţe 

zaznamenať obmedzia, ktoré môţu ovplyvniť aj nezainteresovaných občanov. 

Preto sa bude prihliadať na toto kritérium pri výbere dodávateľa.  

 Technická spôsobilosť – kritérium je dôleţité pri výbere kvalifikovaných 

spracovateľských firiem. Dôleţitosť skúseností a kvalifikácie je nepopierateľná.  

 Kvalita – kvalitou spracovania rozumieme, zhotovenie diela podľa 

architektonických návrhov projektu.  

 Servis – vzťahuje sa na činnosti spojené so záručnými a pozáručnými opravami 

súvisiacimi s objektov – predmetov výstavby. 

 Ekonomická situácia dodávateľa – na základe tohto kritéria sa bude hodnotiť 

zdravie firmy a moţnosť poskytnutia dodávateľského úveru pri stavebnej 

činnosti.  

Pomocou hodnotiacich kritérií investor posúdi či bude dodávateľ schopný splniť 

predmet zákazky. Aby mohlo byť hodnotenie dostatočne objektívne, kaţdému kritériu 

bola priradená určitá dôleţitosť pomocou váh. Percento váh reprezentuje podiel kritéria 

na rozhodovaní. Stupnica váh bola zostavená autorom práce presne pre tento projekt.  

Tab. 25: Hodnotiace kritéria pri výbere dodávateľa (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Hodnotiace kritéria Váha v % 

Cena 45% 

Rýchlosť prevedenia 10% 

Technická spôsobilosť 20% 

Kvalita 10% 

Servis 5% 

Ekonomická situácia dodávateľa 10% 

Celkom 100% 
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5.4.1 Podmienky pre dodávateľa 

Obstarávateľ: Mesto Piešťany v zastúpení Mestského úradu Piešťany. 

Názov zákazky: Výstavba objektu Podnikateľského inkubátoru. 

Celkový rozsah zákazky: 975 566,19 EUR. 

Hlavné podmienky financovania: Predmet bude financovaný zo štrukturálnych fondov 

prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 

opatrením 1.2 Podpora spoločných sluţieb pre podnikateľov a z vlastných zdrojov 

mesta. Platby sa budú organizovať bezhotovostným stykom.  

Kontrola a audit: Dodávateľ bude povinný strpieť výkon overovania súvisiaceho 

s dodávanými sluţbami, tovarom, počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Ekonomické a finančné postavenie:  

 Predloţenie účtovných výkazov, pomocou ktorých je moţné odvodiť finančné 

zdravie podniku.  

 Predloţenie ponuky poskytnutia dodávateľského úveru, ktorý by mesto Piešťany 

mohlo vyuţiť v jednotlivých častiach financovania realizácie projektu.  

Technická a odborná spôsobilosť:  

Dodávateľ bude musieť predloţiť: 

 zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, ktoré 

boli zrealizované (začaté aj ukončené) v posledných piatich rokoch, 

 vyčíslenie celkovej hodnoty – objem predchádzajúcich zrealizovaných projektov 

by mal presahovať 3 000 000,- EUR,  

 doklad o odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác 

musí, 

 potvrdenie, ţe v posledných piatich rokoch osoba zodpovedná za riadenie 

stavebných prác viedla a vykonávala pozíciu stavbyvedúceho na minimálne 

dvoch projektoch podobného predmetu a objemu investovaných prostriedkov.  

 

Plánované výberové konanie na dodávateľa Výstavby podnikateľského inkubátora bude 

trvať 3 mesiace. Ponuky budú predkladané písomne, zapečatené aţ do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk. V určenom dátume sa otvoria a zhodnotia aby bola zabezpečená 

transparentnosť výberového procesu.  
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Medzi stavebnými firmami, ktoré sa zúčastnili výberového konanie boli firmy 

SKANSKA  SK a. s., HROMEX s. r. o. a Chemkostav a. s. 

 

5.4.2 Hodnotenie SKANSKA SK a. s. 

Spoločnosť SKANSKA SK a. s. je stavebná spoločnosť pôsobiaca v Slovenskej aj 

Českej republike, je časťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. 

Cena – Spoločnosť ponúkla realizáciu kompletného projektu v rozsahu 950 000,- EUR.  

Rýchlosť prevedenia – Firma je schopná dodať hotový projekt v najkratšej moţnej 

lehote 12 mesiacov s podmienkou začatia výkopových prác v 6. mesiaci  roku 2013. 

 Technická spôsobilosť – SKANSKA SK celým  svojim portfóliom produktov a sluţieb 

pokrýva potreby projektu. Je schopná kvalifikovane realizovať stavby budovy 

podnikateľského inkubátoru, spevnených okolitých plôch ako aj záhradnú architektúru.  

V posledných piatich rokoch spolupracovala aj s verejnou správou na výstavbe 

siedmych projektov, ktoré charakterovo spadali do obchodno-spoločenských centier, 

administratívnych budov, tieţ bytových jednotiek a hotelov.  Z toho 3 projekty boli 

administratívne budovy. 

Spoločnosť má skúsenosti aj s výstavbou podnikateľského inkubátoru, ktorý bol 

financovaný z fondov EÚ. Ide o budovu Podnikateľského inkubátoru v Malackách. 

Termín ukončenia tejto realizácie bol 09/2004.  

Kvalita – Firma sa zaviazala, ţe dodá objekt ktorý bude spĺňať všetky kritéria stanovené 

architektonickým plánom. Energetická náročnosť fungujúcej stavby neprekročí 

stanovených 50%, konečný vonkajší aj vnútorný vzhľad objektu bude zodpovedať 

architektonický návrhom. Firma poskytla certifikát podľa normy ISO: 14001, podľa 

ktorého sa riadi pri zniţovaní odpadovej a energetickej náročnosti projektov. 

Servis – Firma poskytuje záručný a pozáručný servis na všetky stavby, ktoré vykonala.  

 Firma poskytuje záruku  3 roky, 

 pozáručný servis 5 mesiacov od vypršania doby záruky. 

Ekonomická situácia  - Spoločnosť pôsobiaca na Slovenskom a Českom trhu v minulom 

roku 2010 vytvorila zisk v hodnote takmer 50 miliónov EUR. Táto finančná základňa 

poskytuje mestu Piešťany čerpať od firmy dodávateľský úver, ktorý by preklenul domu 

refundácie alebo predfinancovania prostredníctvom eurofondov.  

Spoločnosť poskytuje: 
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 predĺţenú splatnosť na 100% hodnoty vystavenej faktúry, 

 na 4 mesiace, 

 s úrokom vo výške od 5,5 % p. a. podľa výšky úveru.  

Firma pri poskytnutí dodávateľského úveru poţaduje : 

 bankovú záruku vystavenú v prospech firmy,  

 nepoţaduje zálohu platby.  

Firma určuje 2 mesiace beţnej splatnosti. 

 

5.4.3 Hodnotenie HROMEX s. r. o. 

Spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1999 so sídlom v Trnave.  

Cena – Spoločnosť ponúkla realizáciu kompletného projektu v rozsahu stanoveného 

rozpočtu.  

Rýchlosť prevedenia – Firma je schopná dodať hotový projekt v najkratšej moţnej 

lehote 16 mesiacov.  

 Technická spôsobilosť – Firma sa špecializuje na výstavbu rodinných domov, 

administratívnych budov a budov občianskej vybavenosti. Firma však nemá dostatočnú 

kvalifikáciu pre záhradnú architektúru. V posledných piatich rokoch realizovala 

výstavbu 4  projektov. Administratívny charakter mala len jedna budova.   

Kvalita – Firma sa zaviazala, ţe dodá objekt, ktorý bude spĺňať všetky kritéria 

stanovené architektonickým plánom. Energetická náročnosť fungujúcej stavby 

neprekročí stanovených 50%, konečný vonkajší aj vnútorný vzhľad objektu bude 

zodpovedať architektonickým návrhom.  

Servis – Firma poskytuje servis v rámci záručnej doby na dielo. Doba záruky je 2,5 

roka. 

Ekonomická situácia  - Spoločnosť od počiatku vykazuje ziskovosť, riadne plní záväzky 

voči štátu i zamestnancom. Doba splatnosti po vystavení faktúry je 1 mesiac.  

Poskytnutie dodávateľského úveru: 

 na 100% výšky vystavenej faktúry, 

 so splatnosťou 3 mesiace,  

 a úrokom vo výške 8% p. a., 

Firma poţaduje : 
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 vystavenie zálohovej faktúry na 65% budúceho záväzku, 

 zabezpečenie úveru vo forme bianko zmenky. 

 

5.4.4 Hodnotenie Chemkostav a. s 

Firma Chemkostav pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Dnes má rozšírenú 

pôsobnosť aj na území Čiech a Ukrajiny.  

Cena – Spoločnosť ponúkla realizáciu kompletného projektu v rozsahu 970 000,- EUR.  

Rýchlosť prevedenia – Firma je schopná dodať hotový projekt v najkratšej moţnej 

lehote 14 mesiacov.  

Technická spôsobilosť – Chemkostav celou svojou ponukou produktov a sluţieb 

pokrýva stavebné potreby projektu. Je schopná kvalifikovane realizovať stavby budovy 

podnikateľského inkubátoru, spevnených okolitých plôch ako aj záhradnú architektúru.  

V posledných piatich rokoch pracovala na výstavbe niekoľkých projektov, ktoré 

charakterovo spadali hlavne do rekonštrukcií škôl a výstavby budov s logistickým 

charakterom. Spoločnosť má skúsenosti aj s konštrukciou administratívnych budov. 

Niektoré z projektov boli spolufinancované zdrojmi EÚ. 

Kvalita – Firma sa zaviazala, ţe dodá objekt, ktorý bude spĺňať všetky kritéria 

stanovené architektonickým plánom. Energetická náročnosť fungujúcej stavby 

neprekročí stanovených 50%, konečný vonkajší aj vnútorný vzhľad objektu bude 

zodpovedať architektonickým návrhom. Firma získala certifikát systému manaţérstva 

kvality podľa noriem ISO 9001:2000. 

Servis – Firma poskytuje záručný a pozáručný servis na všetky stavby, ktoré vykonala: 

 doba záruky je 2 roky, 

 pozáručný servis poskytuje do 2 mesiacov od ukončenia záruky.  

Ekonomická situácia  - Spoločnosť pôsobiaca na Slovensku, Českom i Ukrajinskom 

trhu v minulom roku vytvorila zisk pred zdanením v hodnote takmer 3 miliónov EUR. 

Táto finančná základňa dovoľuje mestu Piešťany čerpať od firmy dodávateľský úver, 

ktorý by preklenul dobu refundácie alebo predfinancovania prostredníctvom 

eurofondov.  

Spoločnosť poskytuje: 

 predĺţenú splatnosť na 100% hodnoty vystavenej faktúry,  
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 na 4 mesiace, 

 s úrokom vo výške od 6,8 % p. a. podľa výšky úveru.  

Firma pri poskytnutí dodávateľského úveru poţaduje : 

 vystavenie zálohovej faktúry na 45% budúceho záväzku, 

 a bankovú záruku vystavenú v prospech firmy.  

Firma určuje 45 dní beţnej splatnosti. 
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5.4.5 Celkové hodnotenie dodávateľov 

Tab. 26: Prehľad ponúk jednotlivých dodávateľov ( Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Kritérium SKANSKA SK a. s. HROMEX s. r. o. Chemskostav a. s. 

Cena 950 000 EUR 975 566 EUR 970 000 EUR 

Rýchlosť prevedenia 12 mesiacov 16 mesiacov 14 mesiacov 

Technická spôsobilosť Áno Áno Áno 

Kvalita - certifikát ISO 14001  -  ISO 9001:2000 

Servis -   - -  

      Záručný 3,5 roky 2,5 roky 2 roky 

      Pozáručný 5 mesiacov 0 mesiacov 2 mesiace 

Ekonomická situácia -   - -  

      Splatnosť 2 mesiace 1 mesiac 45 dní 

      Predĺţená splatnosť 4 mesiace 3 mesiace 4 mesiace 

      Hodnota záväzku 100% 100% 100% 

      Úrok 5,5% p. a. 8% p. a. 6,8% p. a. 

      Záloha  -  

65% budúceho  

záväzku 

45% budúceho  

záväzku 

      Zábezpeka Banková záruka Bianko zmenka Banková záruka 

 

Tab. 27: Celkové hodnotenie a poradie výberu dodávateľov (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 

Kritérium 
Firma 

SKANSKA SK a. s HROMEX s. r. o Chemkostav a. s. 

Cena 3 1 2 

Rýchlosť prevedenia 3 1 2 

Technická spôsobilosť 3 1 2 

Kvalita 3 0 3 

Servis 3 2 2 

Ekonomická situácia 3 1 2 

Celkové bodovanie 18 6 13 

Poradie výberu 1. 3. 2. 
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Celkové hodnotenie dodávateľov prebiehalo na základe bodového a váhového 

hodnotenia podľa jednotlivých kritérií. Bodové hodnotenia jednotlivých kritérií sú 

uvedené v tabuľkách v prílohách.  

o Výsledok celkového hodnotenia vznikol na základe sčítania jednotlivých 

bodov (z trojbodovej škály), ktoré dodávateľ dosiahol pri hodnotení výberových kritérií.  

o Pri kritériách „Cena“ a „Rýchlosť prevedenia“ boli body prideľované na 

základe výhodnosti ponúk. Najvýhodnejšia ponuka = najviac bodov. Výhodnosť bola 

určená na základe rozdielu maximálnej prípustnej hodnoty a ponúkanej hodnoty. 

Rozdiel vynásobený váhou kritéria určil celkovú výhodnosť.  

o Ostatné hodnotiace kritéria boli rozdelené podľa určujúcich vlastností. 

Vlastnostiam boli prideľované body (z trojbodovej škály) na základe ich hodnôt. Opäť 

najvýhodnejšia ponuka = najviac bodov.  

o Dodávateľ, ktorý dosiahol najvyššie skóre (najvyšší počet bodov pri 

hodnotení výberových kritérií)  - SKANSKA SK a. s. bol vybratý za konečného 

dodávateľa projektu Výstavby podnikateľského inkubátoru.  

Firma SKANSKA SK a. s. je renomovaná a v minulosti spolupracovala na výstavbe 

projektov financovaných z fondov Európskej únie.  

 

5.5 Formy financovania projektu 

Pre realizáciu výstavby podnikateľského inkubátoru má investor – mesto Piešťany 

moţnosť vyuţiť niekoľko variantov financovania projektu. 

 Pouţitie dodávateľského úveru od dodávateľa. 

 Pouţitie úveru od banky. 

 Vyuţitie vlastných zdrojov. 

 Kombinácia úveru a vlastných zdrojov.  

 

5.5.1 Dodávateľský úver 

Dodávateľský úver od dodávateľa patrí medzi základné formy externého financovania. 

Poskytnutie dodávateľského úveru znamená dodávať s odloţenou splatnosťou. 

Dodávateľský úver môţe byť nezabezpečený alebo zabezpečený. Pokiaľ dodávateľ 
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nechce podstupovať riziko nezaplatenia záväzku, vyţiada si zaistenie platby zmenkou, 

akreditívom, bankovou garanciou alebo úver poistí komerčná poisťovňa. 

Nákladom tejto varianty sú úroky, ktoré musí odberateľ platiť za poskytnutý úver. 

Spravidla je výška úrokovej sadzby ovplyvnená: 

 Bonitou odberateľov, ktorá je ohodnotená podľa finančnej analýzy odberateľa, 

 Platobnými referenciami odberateľa, 

 Rizikovosťou odberateľa, 

 Infláciou, 

 Spôsobom zaistenia, 

 Výškou dodávateľského úveru, atď. 

 

Tab. 28: Ponuky poskytnutia dodávateľského úveru ( Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Firma 
Výška 

úveru 
Úrok 

Dĺžka  

splatnosti 
Náklad 

SKANSKA SK a. s. 
100% hodnoty  

vystavenej faktúry 
5,5% p. a. 4 mesiace 1,83% 

HROMEX s. r. o. 
100% hodnoty  

vystavenej faktúry 
8% p. a. 3 mesiace 2,00% 

Chemkostav a. s. 
100% hodnoty  

vystavenej faktúry 
6,8% p. a. 4 mesiace 2,26% 

 

Pri hodnotení návrhov dodávateľských úverov od troch variantných dodávateľov je 

ponuka od firmy SKANSKA SK a. s.  najvýhodnejšia.  

 

5.5.2 Bankový úver 

Pri druhom variante financovania by mesto Piešťany pouţilo na proces financovania 

zdroje získané pomocou krátkodobého úveru od banky. Keďţe investorom projektu je 

mesto, patrí pod klientelu – samosprávy. Na Slovenskom trhu existuje viacero bank, 

ktoré ponúkajú úverové moţnosti pre samosprávy. Avšak iba jedna z nich sa na tento 

druh zákazníkov špecializuje. Banka Dexia má v súčasnosti majoritné postavenie na 

trhu sluţieb pre mestá a obce. Banka sa v rozhodujúcej miere podieľa na financovaní 

rozvojových programov komunálneho sektora.  
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Dexia Komunál eurofondy úver – je to nový, špecializovaný produkt určený na 

predfinancovanie a spolufinancovanie projektov samospráv podporených z fondov EÚ. 

Ak by mesto Piešťany vyuţilo tento variant, mohlo by flexibilne, podľa potrieb riadiť 

čerpanie a splácanie úveru v závislosti od realizácie projektu Výstavby podnikateľského 

inkubátoru. 

Výhody variantu: 

 Zisk finančných prostriedkov aţ do výšky 100% oprávnených a aj 

neoprávnených nákladov projektu. 

 Moţnosť financovania projektu ešte pred obdrţaním prostriedkov z eurofondov. 

 Moţnosť flexibilného čerpania a splácania úveru v závislosti od realizácie 

projektu. 

 Moţnosť mimoriadneho splatenia úveru bez poplatku. 

 Moţnosť získania finančných prostriedkov aj bez zabezpečenia.
85

 

 

Náklady  

Náklady tohto variantu budú súvisieť s výškou úrokovej sadzby, ktorú určí banka 

pomocou základnej úrokovej sadzby a likvidnej priráţky. 

Základná úroková sadzba zohľadňuje aktuálnu situáciu na finančnom trhu. Banka určuje 

úrokovú sadzbu na základe 1, 3, 6 mesačnej alebo 12 mesačnej splatnosti úrokového 

indexu EURIBOR - Index určujúci základ pre úrokové sadzby zo všetkých druhov 

finančných produktov. Aktuálne hodnoty indexu: 

 EURIBOR 1M – 11. 05. 2011 – 1,245% 

 EURIBOR 3M – 11. 05. 2011 – 1,420% 

 EURIBOR 6M – 11. 05. 2011 – 1,701% 

 EURIBOR 12M – 11. 05. 2011 – 2,141%.
86

 

Pri týchto druhoch krátkodobých úverov, banky berú do úvahy 6 mesačný EURIBOR. 

Jeho ročný vývoj by nám mohol napovedať akú hodnotu bude mať v čase reálneho 

čerpania úveru. Za posledný rok bol zaznamenaný nárast o 0,72%. Pokiaľ bude naďalej 
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prevládať rastúci trend v období reálneho čerpania úveru v 6/2012 by mal mať 

EURIBOR 6M hodnotu pribliţne 2,42%. 

 

Graf 9: Vývoj indexu EURIBOR za posledných 12 mesiacov (Prevzaté z: Internation 

interest rates
87

) 

 

Ďalšou zloţkou úrokovej sadzby sú takzvané úrokové priráţky. Určenie tejto časti 

sadzby sa líši pri kaţdej banke a produkte. Vo všeobecnosti závisia od: 

 splatnosti úveru,  

 ratingu klienta,  

 druhu financovania,  

 zabezpečenia úveru,  

 základne pre úrokovú sadzbu, atď. 

Likvidná priráţka pri krátkodobom preklenovacom financovaní po dobu výplaty NFP 

býva najniţšia spomedzi priráţok na iné produkty. Banka Dexia pre tento druh 

municipalitných úverov uvádza veľmi široké rozpätie. Výška priráţky sa pohybuje od 

0,1% aţ do 4%.  

Výšku likvidnej priráţky určila banka na 1%. Nakoľko je samospráva mesta Piešťany 

málorizikovým klientom, pri ktorom sa predpokladá bezproblémový priebeh splatnosti 
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úverov, pretoţe sú zahrnuté v rozpočte a platené z daňových príjmov mesta. Daňové 

príjmy mesta sú isté a dá sa predpokladať ich výška. Preto je moţné upraviť štruktúru 

výdavkov pre uspokojenie všetkých záväzkov vrátane tých bankových.  

Výška celkovej úrokovej sadzby v období čerpania úroku by sa mala pohybovať 

v hodnote pribliţne 3,75%. Rozdiely budú spôsobené výkyvom vo vývoji EURIBOR-u. 

 

Banka Dexia ponuka pre mesto Piešťany nasledujúce podmienky: 

 Krátkodobý úver. 

 Čerpanie úveru do 100% oprávnených a neoprávnených nákladov. 

 Základnú úrokovú sadzbu s ohľadom na 6M EURIBOR. 

 Celkovú úrokovú sadzbu 3,75% p. a. 

 Moţnosť ručenia realizovaným projektom. 

 Splatnosť vyčerpaných prostriedkov bezplatne kedykoľvek, kedy investor bude 

poţadovať. 

Uvedené údaje sú výsledkom konzultácie s klientským pracovníkov banky Dexia. 

 

Tab. 29: Podmienky bankového úveru ( Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Banka Výska úveru Úroková sadzba Splatnosť Úrok 

Dexia 806 228,26 

3,75 % p. a. 

do 1.6. 2013 25 775,23 

Splátka 
723 565,79 28.2.2013 22 675,17 

82 662,46 31.5.2013 1 300,06 

 

5.5.3 Financovanie z vlastných zdrojov 

Posledný variant financovania projektu, je moţnosť pouţitia vlastných zdrojov mesta 

Piešťany. Mesto Piešťany má na rok 2011 vyrovnaný rozpočet a vo februári roku 2011 

predloţilo mesto návrh na rozpočet roku 2012. Do výdavkovej časti rozpočtu na rok 

2012 nie je zahrnuté financovanie časti projektu Výstavby podnikateľského inkubátoru. 

V prípade, ţe by chcelo mesto vyuţiť vlastné zdroje, muselo by pouţiť rezervné fondy 

alebo krízové rezervné fondy, z ktorých sú čerpané prostriedky v prípade mimoriadnych 

udalostí. Ďalšou moţnosťou by bolo presunutie finančných zdrojov naplánovaných na 

iné projekty. To by znamenalo opozdenie realizácie uţ začatých projektov. Pre mesto je 

to nevýhodné, nakoľko by sa časový posun realizácie stávajúcich projektov odrazil na 
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ich finančnej náročnosti. Vlastné zdroje môţe mesto Piešťany pouţiť aţ v roku 2013, 

pretoţe ich bude môcť zahrnúť do rozpočtu a prispôsobiť výdavkovú časť tejto 

investícií. 

 

5.5.4 Hodnotenie foriem financovania 

Nakoľko rozpočet roku 2011, 2012 neumoţňuje čerpanie prostriedkov z vlastných 

zdrojov, mesto Piešťany bude musieť pouţiť niektorý z predchádzajúcich variantov, 

podľa ich finančnej náročnosti.  Vlastné zdroje budú pouţité aţ v konečnej fáze 

projektu v roku 2013. 

Celková výška dodávateľského alebo bankového úveru bude 806 228,26 EUR. 

 

Tab. 30: Porovnanie dodávateľského a bankového úveru ( Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Forma 

financovania 
Firma 

Výška 

úveru 
Úrok 

Dĺžka  

splatnosti 

Dodávateľský 

úver 
SKANSKA SK a. s. 

100% hodnoty  

vystavenej faktúry 
5,5% p. a. 4 mesiace 

Bankový 

úver  
Banka Dexia 

100% hodnoty  

hodnoty projektu 
3,75% p. a. do 1 roka 

 

Mesto Piešťany sa rozhodlo pre čerpanie finančných prostriedkov z bankového úveru. 

Dôvodmi sú: 

 Moţnosť krytia 100% neoprávnených prostriedkov. 

 Najniţšia výška úrokovej sadzby medzi moţnosťami financovania. 

 Variabilita čerpania a splácania. 

 Minimalizácie rizika nedostatku finančných prostriedkov pre krytie 

dodávateľských záväzkov. 

 Minimalizácia čerpania prostriedkov zo schváleného rozpočtu na rok 2012. 

 

5.6 Časový a finančný harmonogram 

Dĺţka výstavby projektu je stanovená na 12 mesiacov. Termín začatia výstavby je 

stanovený na 1. 06. 2012. Dôvodom posunutia začiatku výstavby o rok, je nutnosť 

vyhnutia sa realizácií vonkajších prác na stavbe počas zimných mesiacov, kedy by boli 
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stavebné práce prerušené. Projekt je časovo naplánovaný tak, aby počas zimných 

mesiacov, na prelome roku 2012 a 2013, prebiehali práce v interiéry. 

 

Tab. 31: Časový harmonogram stavebných prác ( Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Fáza Činnosť 
Dátum  

začatia 

Dátum 

ukončenia 

Doba  

trvania 

          

1. Fáza 

Odvoz ornice z pozemku 1.6.2012 

30.11.2012 

6 mesiacov 

Oplotenie stavby 

Vyhĺbenie základov 

Budovanie suterénu 

Dohotovenie suterénu 

Výstava 1., 2., 3. NP 

Výplň otvorov 

Poloţenie strešnej krytiny 

2. Fáza 

Vnútorné vybavenie budovy 1.12.2012 

28.2.2013 

3 mesiace Komunikačné siete 

Interiér inkubátoru 

3. Fáza 

Budovanie spevnených plôch 1.3.2013 

31.5.2013 

3 mesiace Výsadba 

Zariadenie interiéru. 

Realizácia stavby 12 mesiacov 

 

Tab. 32: Formy financovania v priebehu realizácie projektu (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 

Fáza 
Doba  

dodania 

Doba  

splatnosti 

Koniec  

splatnosti 

Forma  

financovanie 

1. Fáza 30.11.2012 2 mesiace 31.1.2013 
Úver od banky 

Refundácia úveru 

2. Fáza 28.2.2013 2 mesiace 28.4.2013 
Vlastné finančné zdroje 

Úver od banky 

Refundácia úveru 

3. Fáza 31.5.2013 2 mesiace 31.7.2013 Predfinancovanie 
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Tab. 33: Časový a finančný harmonogram realizácie projektu (Zdroj: Vlastné 

spracovanie ) 

Dátum Míľnik 
Finančné  
činnosti 

Stavebné 
náklady (činnosti) 

Hodnota 

1.6.2012 Začiatok výstavby 
Žiadosť o úver 

(806 228,26 EUR) 
83 % investície do projektu 

Oplotenie, 32 277,85 

Hrubá stavby, 658 829,41 

1/3 Ostatné  25 013,92 

1/3 Vedľajšie 7 444,62 

30.11.2012 
Dodanie 1.Fázy 

projektu 

Vznik dod. záväzku 

  

723 565,79 
Vystavenie dod. faktúry 

Úhrada dod. faktúry  
z bankového úveru 

723 565,79 

Žiadosť o refundáciu 1. Fázy 723 565,79 

1.12.2012 Začiatok 2. Fázy    

Inžinierske siete 26 350,72 

1/3 Ostatné  25 013,92 

1/3 Vedľajšie 7 444,62 

Budovanie interiéru  
(10% HS) 

77 509,34 

28.2.2013 Refundácia 1. Fáza 

NFP   723 565,79 

Splatenie úveru   723 565,79 

Splatenie úroku z 
vlastných zdrojov 

  222 675,17 

28.2.2013 Dodávka 2. Fázy 

Vznik dod. záväzku 

  

136 318,61 
Vystavenie dod. faktúry 

Úhrada dod. faktúry  
z vlastných zdrojov 

53 656,14 

Úhrada dod. Faktúry  
z bankového úveru 

82 662,46 

Žiadosť o refundáciu  
bankového úveru 2.Fáza 

82 662,46 

1.3.2013 Začiatok 3. Fázy   

Spevnené plochy 
sadové úpravy 

33 793,58 

Omietka budovy  
(5% HS) 

38 754,67 

1/3 Ostatné  25 013,92 

1/3 Vedľajšie 7 444,62 

Zariadenie interiéru 10 675,00 

31.5.2013 Refundácia 2. Fáza 

NFP   82 662,46 

Splátka úveru   82 662,46 

Splátka úroku z  
vlastných zdrojov 

  1 300,06 

31.5.2013 Dodávka 3. Fázy 

Vznik dod. záväzku 
  115 681,79 

Vystavenie dod. faktúry 

Žiadosť o predfinancovanie  
3.Fázy 

  115 681,79 

31.5.2013 DOKONČENIE VÝSTAVBY PODNIKATEĽSKÉHO INKUBÁTORU 

18.7.2013 
Príjem platby 

predfinancovania 
NFP   115681,79 

31.7.2013 
Koniec 2 mesačnej  
splatnosti 3. Fázy 

Úhrada dod. Faktúry z NFP  
3. Fáza 

    2.8.2013 
Žiadosť o zúčtovanie  

úhrady 
  

15.8.2013 
Rozhodnutie o žiadosti  

zúčtovanie 
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5.7 Hodnotenie efektívnosti investície 

5.7.1 Priemerný zisk podnikateľského inkubátoru 

Výpočet výsledku hospodárenia pri obsadenosti podnikateľského inkubátoru na 75% 

v prvých dvoch rokoch činnosti podnikateľského inkubátoru.  

Tab. 34 : Výpočet výsledku hospodárenia podnikateľského inkubátoru v rokoch 2013  

a 2014 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Rok 2013 2014 

Prevádzkové náklady Ročná platba Ročná platba 

Elektrická energia 2 424,66 9 024,10 

Vodné a stočné 271 1 100,31 

Zemný plyn 5 082,00 8 704,00 

Mzdové náklady 26 972,40 46 238,40 

Odpad 700 1 200,00 

Administratívne 

náklady 294,76 3 537,17 

Náklady celkom 35 744,82 69 803,98 

Prevádzkové príjmy Ročný príjem Ročný príjem 

Prenájom kancelárie 45 118,12 106 858,71 

Prenájom skladov 1 157,07 2 740,39 

Príjmy celkom 46 275,19 109 599,10 

Ročný zisk 10 530,37 39 795,12 

 

Priemerný zisk = 25 162,75 EUR 

 

5.7.2 Zisk po zdanení 

Tab. 35: Výpočet zisku po zdanení (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Rok 
EBIT 

v EUR 

Sadzba 

dane 

Daň z 

príjmu 

EAT 

v EUR 

2013 10 530,37 19% 2 000,77 8 529,60 

2014 39 795,12 19% 7 561,07 32 234,05 

 

Priemerný zisk po zdanení: 20 381,83 EUR 



 99 

5.7.3 Ročný odpis investície mesta Piešťany 

Mesto Piešťany nadobudne dlhodobý majetok, ktorý bude zaradený do 4. odpisovej 

skupiny. Dĺţka odpisovania bude 20 rokov. Majetok bude odpisovaný lineárne. 

Hodnota investície mesta bude 53 656,14 EUR. Výška ročného odpisu sa rovná  2 

682,81 EUR . 

5.7.4 Investičný náklad mesta Piešťany. 

Výšku investičného nákladu pre mesto Piešťany tvorí investícia samotná – 53 656,14 

EUR, ktorá predstavuje 5% celkovej hodnoty projektu. Ďalšou zloţkou je nákladový 

úrok, ktorý musí mesto zaplatiť ako cenu za bankový úver, ktorý bude čerpať aby 

pokryla časový rozdiel medzi splatnosťou záväzku a prijatím prostriedkov 

z eurofondov. Celková výška úroku bude 27 775,29 EUR. Celkový investičný náklad 

bude 79 431,37 EUR. 

5.7.5 Výnosnosť projektu 

Nakoľko je práca venovaná čerpaniu prostriedkov v nevýrobnej sfére, projekt má 

nulovú poţadovanú výnosnosť.  

5.7.6 Doba návratnosti investície mesta Piešťany 

Dobou návratnosti rozumieme periódu počas, ktorej projekt Podnikateľského 

inkubátoru prinesie hodnotu rovnajúcu sa investovaným prostriedkom na jeho 

realizáciu.  

tn = Investičný náklad/ Priemerný zisk po zdanení. 

Doba návratnosti = 3,897 roka  

Investícia, ktorú mesto Piešťany vynaloţilo na realizáciu projektu - 79 431,37 EUR  by 

mala dosiahnuť svoju návratnosť najneskôr v 4 mesiaci roku 2016. Investor však 

predpokladá, ţe doba návratnosti sa aj pri 75% obsadenosti inkubátoru zníţi, z dôvodu 

nárastu príjmov z prenájmu. V treťom roku ţivota budú inkubované spoločnosti platiť 

80% trhovej ceny a v piatom uţ 100% trhovej ceny nájmu v danom roku.  

5.7.7 Priemerná výnosnosť investície mesta Piešťany 

ROI = (Priemerný čistý ročný zisk / Náklady na investíciu) x 100 

ROI = 25,65% 

Výnosnosť investície mesta Pieštany - 79 431,37 EUR je viac ako 25%. 
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Podobne ako pri predchádzajúcom ukazovateli, môţe investor rátať s jeho zlepšením, 

vďaka plánovanému zvýšeniu ceny prenájmu, ktorá sa postupne vyrovná 100% trhovej 

ceny.  

5.7.8 Priemerné náklady podnikateľského inkubátoru 

Tab. 36: Odhad ročných nákladov v rokoch 2013 a 2014 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Prevádzkové náklady 
Ročná platba 

2013 

Ročná platba 

2014 

Elektrická energia 2 424,66 9 024,10 

Vodné a stočné 271 1 100,31 

Zemný plyn 5 082,00 8 704,00 

Mzdové náklady 26 972,40 46 238,40 

Odpad 700 1 200,00 

Administratívne náklady 294,76 3 537,17 

Náklady celkom 35 744,82 69 803,98 

 

Priemerné ročné náklady = Odpisy +  (Poţadovaná výnosnosť x Hodnota investície) + 

Ostatné ročné prevádzkové náklady  

Ostatné ročné prevádzkové náklady = Celkové prevádzkové náklady – Odpisy 

Poţadovaná výnosnosť x Hodnota investície = 0 

Priemerné ročné náklady = 69 803,98 EUR 

 

Tab. 37: Hodnotenie efektívnosti investície (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

Ukazovateľ Hodnota 

Priemerný zisk 25162,75 EUR 

Priemerný zisk po zdanení 20 381,83 EUR 

Ročný odpis 2 682,81 EUR 

Investičný náklad 79 431,31 EUR 

Výnosnosť 0% 

Doba návratnosti 3,897 roka 

Priemerná výnosnosť investície 25,65% 

Priemerné ročné náklady 69803,98 EUR 
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5.8 Riadenie rizík projektu 

Riadenie rizík je neustály proces odohrávajúci sa v priebehu všetkých fáz ţivotného 

cyklu projektu, od počiatočného nápadu aţ po jeho ukončenie. Znalosti spojené 

s riadením rizík zhromaţdené pri ukončení projektu potom následne významné 

prispievajú úspechu budúcich projektov. 

Kvalitatívny posudok usporiada riziká podľa ich dôleţitosti z hľadiska ich dopadu na 

projekt a podľa pravdepodobnosti ich výskytu. Toto zaradenie poslúţi pri rozhodovaní 

o tom aká stratégia bude pre zvládnutie kaţdého jednotlivého rizika pouţitá.
88

 

5.8.1 Identifikácia rizík projektu  

Snahou je identifikovať, zaznamenať a podrobne popísať nebezpečenstvá ohrozujúce 

projekt. Je potrebné vymenovať významné riziká, ktoré môţu výrazne ovplyvniť úspech 

projektu. 

Pri realizácií projektu Výstavby podnikateľského inkubátoru v meste Piešťany boli ako 

najrizikovejšie vyhodnotené tieto faktory: 

 Nekvalitne spracovaný rozpočet – riziková situácia môţe nastať v prípade, ţe 

celkové nákladové výpočty majú nedostatočnú štruktúru a výšku. V prípade, ţe 

v rozpočte nie sú zahrnuté niektoré úkony výstavby alebo je odhad výšky ceny 

nekvalifikovaný môţe dôjsť k navýšeniu celkových nákladov. Tie nebudú kryté 

zo zdrojov čerpaných z EÚ, pretoţe rozpočet je nemenný. 

 Oneskorenie vyhlásenia výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný 

príspevok. 

 Zamietnutie ţiadosti – riziko spojené s nesprávnym vypracovaním ţiadosti alebo 

stratou hodnotiacich bodov. 

 Nedostatočná kvalifikácia projektanta a projektového tímu. 

 Nedostatočné vlastné finančné zdroje – V Opatrení Podpora spoločných sluţieb 

pre podnikateľov je jedna z podmienok ţiadania, schopnosť prefinancovať 5% 

celkových nákladov projektu. 

 Predĺţenie doby realizácie výstavby – riziko súvisí aj s hrozbou nedostatočnej 

kvalifikácie projektového tímu. Táto hrozba môţe nastať aj v prípade 
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mimoriadnych udalostí ako je úraz, prírodná katastrofa alebo zlyhanie techniky. 

Predĺţenie výstavby by pravdepodobne navýšilo rozpočet, ktorý je pre čerpanie 

fondov z EÚ nemenný. 

5.8.2 Posúdenie rizík projektu 

Táto časť bude obsahovať odhad výskytu určitého rizika a pravdepodobnosti 

nepriaznivého dopadu na projekt. Vyuţíva sa technika expertného odhadu. Podstata 

expertného odhadu spočíva v odbornom ohodnotení rizika na základe potrebných 

znalostí a skúseností v oblastiach, kam jednotlivé faktory rizika spadajú.  

Hodnotenie sa skladá z dvoch hľadísk: 

 pravdepodobnosť výskytu faktoru rizika, 

 intenzita negatívneho vplyvu, ktorý má riziko na výsledok projektu.  

Význam rizikového faktoru sa zvyšuje priamo úmerne s pravdepodobnosťou výskytu 

a intenzitou dopadu. 
89

 

 

Tab. 38: Stupnica pravdepodobnosti rizika  (Zdroj: Aplikovaná analýza rizika
90

) 

Stupeň Deskriptor 

Slovný popis  

stupňa  

pravdepodobnosti 

Interval 

pravdepodobnosti  

(%) 

Váha  

rizika  

projektu 

5 takmer isté 
riziko sa vyskytuje  

takmer vţdy 
80 - 100 25 

4 
veľmi  

pravdepodobné 

riziko sa vyskytuje  

vo väčšine situácií 
60 - 79 20 

3 pravdepodobné 
riziko sa vyskytuje  

občas 
40 - 59 15 

2 
viac  

nepravdepodobné 

riziko by sa mohlo  

niekedy vyskytnúť 
5 - 39 10 

1 takmer vylúčené 
riziko by sa mohlo  

vyskytnúť výnimočne 
0 - 4 5 

                                                 
89

 FOTR J., SOUČEK I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodován.1. vydanie. Praha: Grada 

Publishing, a. s. 356 s. ISBN 978-80-247-0939-0 (s. 143) 
90

 HNILICA J., FOTR J.. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním 

rozhodováni.1. vydanie. Praha: Grada Publishing, a. s. 264 s. ISBN 978-80-247-2560-4 (s. 43) 



 103 

 

Tab. 39: Hodnotenie rizikových faktorov projektu Výstavby podnikateľského 

inkubátoru (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Riziko 

Pravdepodobnosť Váha rizika Ohodnotenie 

rizika projektu rizikového faktoru 

A B C D = B x C 

Nekvalitne spracovaný 

rozpočet 
3 15 45% 

Oneskorenie vyhlásenia výzvy 2 5 10% 

Zamietnutie ţiadosti 4 15 60% 

Nedostatočná kvalifikácia 

projektanta a projektového 

tímu 

1 5 5% 

Nedostatočné vlastné 

finančné zdroje 
2 10 20% 

Predĺţenie doby realizácie 

výstavby 
3 15 45% 

 

V predchádzajúcej tabuľke vidíme, ţe najväčšie riziko projektu predstavuje zamietnutie 

ţiadosti. Pravdepodobnosť výskytu je vysoká, potvrdzujú to aj údaje z grafu 6. Viac ako 

50% podaných ţiadostí bolo zamietnutých, hlavne z dôvodu ich chybného spracovania. 

V prípade, ţe by táto hrozba nastala, realizácia by sa nezačala a projekt samotný by bol 

existenčne ohrozený.  

Odporúčanie pre investora 

Riziko má vysokú váhu, preto mu treba venovať zvýšenú pozornosť. Vypracovanie 

ţiadosti treba zveriť osobe vysoko kvalifikovanej, ktorá má dostatočné skúsenosti 

s tvorbou týchto druhov ţiadostí. 

 

V ďalšej skupine rizikových faktorov s rovnakým ohodnotením sú riziko nekvalitného 

spracovania rozpočtu a moţnosť predĺţenia doby realizácie výstavby podnikateľského 

inkubátoru. Obe kritéria súvisia s navýšením rozpočtu. Rozpočet projektu 

financovaného z fondov Európskej únie je po jeho prijatí uţ nemenný, musí sa 

dostatočne spracovať, aby sa z neho dali pokryť všetky investičné časti projektu.  
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Odporúčanie pre investora 

Pre zníţenia rizika vyplývajúceho z nekvalitne spracovaného rozpočtu je nutné najať 

renomovanú firmu alebo odborníka, ktorý bude schopný čo najpresnejšie určiť štruktúru 

a výšku oprávnených nákladov. Rozpočet potrebný pre čerpanie eurofondov zostaviť 

tak, aby nebol pri realizácií prevýšený. 

Aby investor predišiel hrozbe predĺţenia projektu stanovil 16 mesačnú lehotu pri výbere 

dodávateľa, aj keď je moţné projekt zrealizovať do 12 mesiacov. Víťazná firma 

ponúkla spracovanie do 12 mesiacov a za prípadné omeškanie bude sankciovaná. 

 

Hrozba nedostatku finančných zdrojov mesta Piešťany bola ohodnotená ako viac 

nepravdepodobná. Pre spolufinancovanie musí byť k dispozícií 5% celkového rozpočtu 

čo predstavuje sumu 53 647,09 EUR. Riziko sme označili stupňom 2 z dôvodu, ţe 

mesto Piešťany má počas roka zabezpečený príjem z daňových platieb občana. Navyše 

bolo schopné v minulom roku 2010 ušetriť 8% svojich príjmov.
91

  

Odporúčanie pre investora 

Ak vychádzame z toho, ţe výdavok na realizáciu projektu bude dopredu naplánovaný 

a schválený v rozpočte, nemalo by dôjsť k nedostatku prostriedkov v mestskej pokladni.  

 

Oneskorenie vyhlásenia výzvy pre predkladanie ţiadostí o NFP by znamenalo 

spomalenie čerpania prostriedkov. Snahou orgánov sprostredkúvajúcich fondy, je 

hlavne zvýšenie a urýchlenie čerpania zdrojov Európskej únie na aktuálne programové 

obdobie. Toto riziko sme označili stupňom 2. Aj keď je riziko málo pravdepodobné 

hodnotiaca správa Najvyššieho kontrolného úradu SR, nedodrţiavanie termínov 

vyhlásenia výziev označila za jeden z nedostatkov činností inštitúcií pre fondy EÚ. 

Dlhšia doba na vyhlásenie výzvy by mohla spôsobiť stratu aktuálnosti údajov o cenách 

alebo štruktúre výdavkov na výstavbu, teda celkového rozpočtu. Museli by byť 

vynaloţené ďalšie prostriedky na prepracovanie projektu. 

Odporúčanie pre investora 

Nakoľko riziko neplynie zo strany investora, jediným odporúčaním môţe byť neustále 

sledovanie všetkých oznámení, nariadení a usmernení, ktoré budú vydávať všetky 

orgány činné v oblasti čerpania zdrojov Európskej únie.  
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Posledná skupina hrozieb bola ohodnotená ako nepravdepodobná z dôvodu nízkej 

pravdepodobnosti výskytu.  

Odporúčania pre investora 

Riziko zlého spracovania projektu a nevhodného pracovného tímu je moţné 

minimalizovať dostatočne precíznym výberom na základe: 

 predchádzajúcich skúseností, 

 kvalitného vzdelania, 

 dobrého odporúčania, atď. 

Investor musí vybrať renomovanú firmu, ktorá predloţí k realizácií projektu 

kvalitatívne certifikáty.  

 

Aby sa moţnosť výskytu ktoréhokoľvek rizika zníţila na minimum alebo úplne vylúčila 

je nutné: 

 organizovať projekt veľmi precízne, 

 projekt musí byť plánovaný a dlhodobo pripravovaný, 

 sprístupniť a mať k dispozícií všetky poţadované podklady pre vytvorenie 

projektu, 

 vypracovať dôkladnú analýzu okolia realizácie projektu, 

 spracovať kvalitný harmonogram realizácie projektu, 

 vypracovať analýzu prínosov projektu, 

 zaistenie financovania - vytvorenie finančnej rezervy, ktorá bude zahrnutá 

v rozpočtovom pláne mesta, 

 stanoviť kritéria pre výber dodávateľa a pripraviť výberové konanie,  

 kvalitné spravovanie zmluvných vzťahov s dodávateľmi, 

 zabezpečenie dostatočnej kontroly výkonu, 

 dokončenie realizácie projektu a uvedenie podnikateľského inkubátoru do 

prevádzky.   
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6 Záver 

V oblasti Západného Slovenska exituje len málo funkčných podnikateľských 

inkubátorov, ktoré by mohli napomôcť inovatívnemu podnikaniu. Vedenie mesta 

Piešťany má záujem podporovať región, prostredníctvom výstavby podnikateľského 

inkubátoru. Projekt samotný však nebude vytvárať zisk a preto sa mesto rozhodlo na 

jeho realizáciu čerpať prostriedky z fondov Európskej únie. Mesto Piešťany má 

skúsenosti s čerpaním eurofondov a niekoľko projektov mesto uţ zrealizovalo. Práve 

preto sú zdroje EÚ pre mesto vhodným prostriedkom financovania. 

V práci som sa venovala moţnosti prefinancovania časti výstavby podnikateľského 

inkubátora zo strany Európskej únie. Aby mesto tieto prostriedky mohlo prijať musí 

splniť radu kritérií a podmienok. Okrem vyplnenej Ţiadosti o NFP je nutné projekt 

detailne spracovať a ohodnotiť. Vývoj čerpania zdrojov ukázal, ţe Slovenská republika 

by mala vyvinúť väčšie úsilie na zjednodušenie a priblíţenie európskych zdrojov pre 

záujemcov. 

V práci je popísané momentálne slovenské podnikateľské prostredie, jeho základné 

charakteristiky, nedostatky a cesty rozvoja. Sú sformulované aj moţnosti podpory 

podnikania. Práca ďalej obsahuje podrobnú charakteristiku projektu zameraného na 

výstavbu podnikateľského inkubátoru. Cieľ, charakter, pozíciu, dĺţku trvania realizácie 

a rozpočet výstavby podnikateľského inkubátoru. 

Podrobná analýza všeobecných foriem financovania projektov ukázala moţnosti, ktoré 

investor môţe pouţiť. Následne bolo uskutočnené ohodnotenie a výber tej 

najvýhodnejšej formy. V práci som sa venovala aj výberu dodávateľa a hodnoteniu 

efektívnosti investície. 

Kaţdá realizácia projektu so sebou prináša určité riziká. V poslednej časti práce som 

podrobne identifikovala a hodnotila hrozby spojené s Výstavbou podnikateľského 

inkubátora 
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Príloha 1:  
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Príloha 2 

Hodnotenie dodávateľov podľa jednotlivých kritérií ( Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Hodnotenie dodávateľov – Kritérium cena 

Firma 

Maximálny 

rozpočet 

A 

Cenová 

ponuka 

B 

Váha v % 

C 
D = (A - B)xC Body 

SKANSKA SK a. s 

975 566,19 

950 000,00 

45 

1 150 478,68 3 

HROMEX s. r. o 975 566,19 0,00 1 

Chemkostav a. s. 970 000,00 250 478,68 2 

 

Hodnotenie dodávateľov – Kritérium Rýchlosť dodania 

Firma 

Maximálna  

doba 

dodania 

A 

Ponuka v 

mesiacoch 

B 

Váha v % 

C 

D = (A - 

B)xC 
Body 

SKANSKA SK a. s 

16 mesiacov 

12 

10 

40 3 

HROMEX s. r. o 16 0 1 

Chemkostav a. s. 14 20 2 

 

Hodnotenie dodávateľov – Kritérium Technická spôsobilosť 

Kritérium Hodnota Body 

A - Celková hodnota realizovaných 

projektov 

Do 5 miliónov EUR 2 

Nad 5 miliónov EUR 3 

B - Charakter realizovaných projektov 

Administratívne budovy 3 

Bytové stavby 2 

Logistické centrá 2 

Rekonštrukcie 1 

C- Projekty financované z eurofondov 
Áno 3 

Nie 0 

Firma 

Body 

za  

Krit. A 

Body za 

Krit. B 

Body 

za 

Krit. C 

Body 

A 

Váhy v 

% 

B 

C = A 

x B 
Body 

SKANSKA SK a. s 3 8 3 14 20 280 3 

HROMEX s. r. o 2 6 0 8 20 160 1 

Chemkostav a. s. 3 5 3 11 20 220 2 
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Hodnotenie dodávateľov – Kvalita 

Kritérium Hodnota Body 

Predloţený certifikát Áno 3 

  Nie 0 

Firma Hodnota Body 

SKANSKA SK a. s Áno 3 

HROMEX s. r. o Nie 0 

Chemkostav a. s. Áno 3 

 

Hodnotenie dodávateľov – Servis 

Kritérium Hodnota Body 

Dĺţka záručnej doby 

do 2 rokov 1 

2 - 3 roky 2 

3 a viac rokov 3 

Dĺţka pozáručnej lehoty 

Do 1 mesiaca 1 

Do 3 mesiacov 2 

Do 6 mesiacov 3 

Firma 

Dĺžka 

záručnej 

doby 

Body 

A 

Dĺžky 

pozáručnej 

doby 

Body 

B 

Celkové  

bodovanie 

C = A + B 

Váha v 

% 

D 

E = C x 

D 
Body 

SKANSKA SK 

a. s 3,5 roka 3 5 mesiace 3 6 5 30 3 

HROMEX s. r. o 2,5 roka 2 0 mesiace 1 3 5 15 2 

Chemkostav a. s. 2 roky 1 2 mesiace 2 3 5 15 2 
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Hodnotenie dodávateľov – Ekonomická efektívnosť 

Kritérium Hodnota Body 

% hodnoty faktúry 
100% 3 

Do 100% 0 

Splatnosť 

Do 1 mesiaca 1 

Do 3 mesiacov 2 

Nad 3 mesiace 3 

Úrok 

Do 3 % p. a. 3 

Do 5% p. a. 2 

Do 7% p. a. 1 

Nad 7 % p. a. 0 

Záloha 
Áno 0 

Nie 3 

Záruka 
Áno 0 

Nie 3 

Firma Kritérium Body 

Body 

spolu 

A 

Váha v 

% 

B 

C = A x 

B 
Body 

SKANSKA SK a. s 

% hodnoty faktúry 3 

10 10 100 3 

Splatnosť 3 

Úrok 1 

Záloha 3 

Záruka 0 

HROMEX s. r. o 

% hodnoty faktúry 3 

5 10 50 1 

Splatnosť 2 

Úrok 0 

Záloha 0 

Záruka 0 

Chemkostav a. s. 

% hodnoty faktúry 3 

7 10 70 2 

Splatnosť 3 

Úrok 1 

Záloha 0 

Záruka 0 
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Príloha 3 

Pôdorys 1 podzemného podlaţia kancelárskej budovy (Zdroj: Projektové práce– polyfunkčná budova Expres Bratislava) 
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Príloha 4 

Pôdorys 1 nadzemného podlaţia kancelárskej budovy (Zdroj: Projektové práce– polyfunkčná budova Expres Bratislava) 
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Príloha 5 

Pôdorys 2 nadzemného podlaţia kancelárskej budovy (Zdroj: Projektové práce– polyfunkčná budova Expres Bratislava) 
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Príloha 6 

Pôdorys 3 nadzemného podlaţia kancelárskej budovy (Zdroj: Projektové práce– polyfunkčná budova Expres Bratislava) 

 


