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Zhrnutie: 

Poskytovanie eurofondov pre súkromné spoločnosti v regiónoch Slovenska len málo splnilo svoj účel, 

ktorým bolo zlepšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie hospodárskeho rastu. Väčšina hodnotených 

projektov nezvýšila tržby a zisk firiem, veľká časť firiem dokonca po prijatí dotácií znížila tržby, tvorí dlhy, 

niektoré sa dokonca dostali do konkurzu či reštrukturalizácie alebo zastavili výrobu. Nepomohlo to ani 

slabo rozvinutým regiónom, ktoré naďalej zaostávajú, aj keď do nich smerovalo najviac prostriedkov. 

Štúdia ukázala, že veľmi veľa projektov bolo iba priemerných, nijako zjavne teda neprispeli k prosperite 

firiem, hoci sa na ne minulo veľmi veľa verejných prostriedkov. Celkové hodnotenie prideľovania 

projektov súkromným spoločnostiam manažérmi nie je príliš pozitívne. Vyčítajú im, že krivia 

podnikateľské prostredie, ale aj vytvárajú priestoru pre korupciu, rast byrokracie a malý prínos pre 

tvorbu nových pracovných miest. Ďalším negatívom je spôsob prideľovania eurofondov, ktorý je málo 

transparentný, málo flexibilný a zdĺhavý. 

Neexistuje na úrovni štátu efektívny spôsob hodnotenia jednotlivých projektov a ich efektívneho 

ekonomického prínosu pre spoločnosť, odvetvie, región, či celú slovenskú ekonomiku. Celkovo sa viac 

hodnotí a komunikuje cieľ „vyčerpať eurofondy“ ako ich efektívne využiť na zlepšenie kvality života 

občanov a v tomto prípade konkurencieschopnosti a prosperity malých a stredných podnikov na 

Slovensku. 
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1. CIELE PROJEKTU 

Cieľom projektu je analyzovať a zhodnotiť poskytovanie dotácií z fondov Európskej únie pre súkromné 

spoločnosti, najmä z operačných programov Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ale aj Výskum a 

vývoj, Technická pomoc, Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Na rozdiel od štátnych orgánov 

a implementačnej agentúry nie je ambíciou tohto materiálu hodnotiť projekty z hľadiska splnenia 

formálnych požiadaviek, ale z hľadiska prínosu pre jednotlivé spoločnosti, odvetvia ekonomiky a celú 

slovenskú ekonomiku.  

Materiál Eurofondy v regiónoch – aké ovocie priniesli bruselské peniaze? má za úlohu posúdiť 

efektívnosť a zmysluplnosť dotácií pre súkromné spoločnosti s odstupom času, keďže jedným z cieľov 

poskytovania takýchto dotácií je aj trvalá udržateľnosť podporených zámerov. Materiál analyzuje 

a hodnotí jednotlivé projekty na základe vývoja tržieb a ziskovosti prijímateľov pomoci, rastu a expanzie 

firiem, ich zamestnanosti a stability na trhu, ale aj pomeru poskytnutej pomoci k dovtedajším tržbám 

a zisku spoločnosti. Na základe týchto parametrov sme vypracovali hodnotenie jednotlivých projektov na 

stupnici 1 až 5, pričom podobne ako v škole, najlepšia je známka 1 a najhoršia známka 5.  

V analýze celkového vplyvu eurofondov na ekonomiku a podnikateľské prostredie na Slovensku sme 

zhrnuli poznatky z osobných rozhovorov s manažérmi dotknutých spoločností, ich skúsenosti, názory 

a návrhy, ktoré z dôvodu ich ochrany uvádzame anonymne.  

Celkovo sme v prvej fáze projektu zhodnotili 32 spoločností, ktoré sme oslovili telefonicky a e-mailom. 

Podarilo sa nám stretnúť s manažérmi z 12 týchto spoločností, ostatní buď stretnutia odmietli, nedarilo 

sa s nimi spojiť alebo to nebolo možné pre neexistujúce kontakty firmy. V druhej vlne sme firmy oslovili 

e-mailom a požiadali sme ich o písomné odpovede na otázky o ich skúsenostiach s eurofondmi,odozva 

však bola minimálna. V prípade firiem, ktoré neboli ochotné stretnúť sa, sme preto hodnotili projekt iba 

na základe verejne prístupných údajov o ekonomických výsledkoch firmy. Spoločnosti, ktoré boli ochotné 

o svojich skúsenostiach hovoriť sme zhodnotili aj s prihliadnutím na ich vysvetlenia, vyjadrenia 

a skúsenosti. 
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2. ÚDAJE O EURODONDOCH PRE SÚKROMNÉ SPOLOČNOSTI 

V operačnom programe Konkurencia a hospodársky rast sa v programovacom období 2007 až 2013 

schválili takmer dve tisícky projektov za 968,25 mil. eur, teda takmer miliardu. Smerovali takmer 

výhradne do regiónov mimo Bratislavského kraja, iba približne 5 percent ostalo v Bratislavskom kraji 

v kapitole Technická pomoc. Iba časť týchto prostriedkov však smerovala do firiem, zvyšok išiel pre mestá 

a obce (najmä zatepľovanie, rekonštrukcia systémov verejného osvetlenia a podobne). 

Najväčší objem schválených a zazmluvnených prostriedkov smeroval do Prešovského 

a Banskobystrického kraja, ktoré patria medzi ekonomicky najviac zaostalé v rámci Slovenska. Ku koncu 

roka 2016 sa z týchto zazmluvnených prostriedkov vyčerpalo približne 70 až 80 %. Na webstránke 

Ministerstva hospodárstva SR (MH), ktoré tento program implementovalo, sa uvádza:  „Cieľom OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) je podporiť podnikanie a napomôcť zvyšovaniu 

konkurencieschopnosti podnikov, výkonnosti ekonomiky a zvyšovaniu zamestnanosti.“ 

Ministerstvo v hodnotení uvádza napríklad:  

- v tomto programe sa zrealizovalo 1900 projektov,  

- podarilo sa inovovať 700 výrobných postupov v podnikoch,  

- vytvoriť 3700 nových pracovných miest,  

- počet pracovných miest v rámci podporených subjektov vzrástol o takmer 10 % v porovnaní 

s rokom pred udelením podpory,  

- takmer 98 % z celkového počtu podporených podnikov patrí do kategórie malých a stredných 

podnikov,  

- realizácia niektorých projektov trvala len jeden mesiac (modernizovalo sa verejné osvetlenie 

v obciach Skrabské, Sedliská a Majerovce). 

V hodnotení sa však neuvádza, či sa niekto zaoberal tým, ako sa prijímateľom dotácií darí po ukončení 

čerpania, či im to prinieslo trvalo udržateľný rast tržieb a ziskovosti a ak nie, či sa z toho vyvodzujú nejaké 

dôsledky. Práve tieto otázky sú však kľúčové pre celkové zhodnotenie zmysluplnosti celého operačného 

programu. Ide o to, či sa eurofondy nielen vyčerpali, ale aj využili. 
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3. CELKOVÝ DOPAD NA EKONOMIKU SLOVENSKA 

Najvýznamnejší objem dotácií z Operačného programu Konkurencia a hospodársky rast čerpali 

spoločnosti v Prešovskom kraji, kde sa zrealizovalo 374 projektov za celkovo 204,6 mil. eur, na druhom 

mieste bol Banskobystrický kraj so 188,7 mil. eur (308 projektov) a Žilinský kraj so 133,2 mil. eur (312 

projektov). V prípade prvých dvoch ide o najviac ekonomicky zaostávajúce regióny Slovenska. Dalo by sa 

teda očakávať, že dotácie im pomôžu ekonomicky sa rozbehnúť a dostihnúť zostávajúce kraje.  

obr.: MH SR 

Opak je však pravdou. Za posledných desať rokov sa zaostávanie Prešovského a Banskobystrického kraja 

za ostatnými krajmi Slovenska ešte prehĺbilo. Regionálne rozdiely na Slovensku sa namiesto vymázavania 

ďalej zvyšujú a ekonomický rast sa sústreďuje najmä do bohatších regiónov na západe krajiny. Vyplýva to 

z viacerých štúdií, napríklad z porovnania ekonomického rastu regiónov, ktoré v roku 2014 zrealizovala 

UniCredit Bank.  

Možno teda konštatovať, že sa nepodarilo splniť zámer „napomôcť zvyšovaniu konkurencieschopnosti 

podnikov, výkonnosti ekonomiky a zvyšovaniu zamestnanosti“ v ekonomicky najslabších regiónoch 

pomocou eurofondov. O dôvodoch budeme hovoriť neskôr, možno však spomenúť najmä zacielenie ich 

využitia do oblastí, ktoré nie sú rozhodujúcimi pre ich ekonomické zaostávanie. Prostriedky naopak 

chýbajú v oblastiach, ktoré sú pre zaostávanie týchto regiónov kľúčové – teda infraštruktúra, vzdelávanie 

a zamestnanosť. 
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4. DOPAD NA JEDNOTLIVÉ PODNIKY A ODVETVIA 

Eurofondy sa súkromným spoločnostiam začali poskytovať už v prístupovom procese do EÚ, po vstupe 

však vstúpili do hry obrovské objemy financií. Spomínanú takmer miliardu eur v Operačnom programe 

Konkurencia a hospodársky rast ešte doplnili vysoké sumy v ostatných programoch. Prvé projekty sa 

čerpali v rokoch 2009 až 2010. V prvej etape štúdie hodnotenia dopadu eurofondov sme sa sústredili na 

32 spoločností z rôznych krajov, ktoré získali väčšie objemy eurofondov, prípadne ich získali viackrát.  

Vývoj v spoločnostiach sme najprv analyzovali pokiaľ ide o vývoj ich tržieb a zisku, ako prijatých dotácií 

a ich pomeru k vtedajšej výške tržieb. Potom sme sa usilovali získať osobné skúsenosti a postrehy 

manažérov z vybavovania a implementácie eurofondov. Z oslovených manažérov 32 spoločností bolo iba 

12 ochotných podeliť sa o svoje skúsenosti, boli to však hodnotné informácie z reálneho života. 

Manažéri oslovených firiem v princípe vyjadrili niekoľko spoločných pohľadov na eurofondy: 

- krivia trh, menia prirodzený rast a vývoj ekonomiky firiem na nárazový, závislý na eurofondoch 

- pomáhajú získať firmám technológie, ku ktorým by sa inak nedostali, kúpili by iba ich časť, 

prípadne použité namiesto nových 

- zvyšujú ceny technológií, pretože ich dodávatelia si musia do nich započítať účasť vo verejnom 

obstarávaní, čakanie na platby a podobne 

- proces je extrémne byrokraticky náročný a zdĺhavý, pričom náročnosť sa rokmi ešte zvyšuje 

- nezmyselné podmienky, napríklad zamestnávanie Rómov, či mladých nezamestnaných 

- zložitosť písania projektov zabraňuje ich samostatnej tvorbe firmami, vyžaduje si to zadávanie 

cez agentúry, ktoré proces predražujú a vytvára sa tým aj priestor pre korupciu 

- všetko musí byť presne naplánované do poslednej skrutky, presný počet hodín, presné postupy, 

čo otvára priestor pre únik informácií, kopírovanie technologických postupov, inovácií a celých 

projektov 

- hodnotenie projektov je často neodborné, dobrým príkladom je, keď projekt bezobslužnej 

továrne hodnotil veterinár 

- pracovníci kontrolných orgánov sú často nastavení na sankcie za každú cenu, pričom žiadajú od 

firiem zodpovednosť aj za to, čo nemôžu ovplyvniť 

- firmy, ktoré dostali eurofondy, často končia v konkurze alebo reštrukturalizácii, stroje sa presunú 

do iných firiem a verejné prostriedky sa zneužívajú, pretože to nikto nekontroluje a štát 

nedokáže uplatniť žiadne sankcie 

- získať eurofondy je veľmi náročné, ak ich však firma nedostane, často stráca 

konkurencieschopnosť, pretože jej konkurenti eurofondy majú a získajú tým často technologický 

a cenový náskok 

- bolo by lepšie využiť eurofondy na financovanie infraštruktúry, ktorá slúži všetkým 

podnikateľom, nie iba niektorým – napríklad ciest, verejnej dopravy, vzdelávania, vývojových 

kapacít, priemyselných a logistických parkov, energetiky a podobne 
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5. VÝHRADY A KRITIKA EUROFONDOV ZO STRANY MANAŽÉROV 

5.1 Deformácie trhu, technologický rast za cenu znevýhodnenia iných 

Podľa prijímateľa eurofondov – výrobcu priemyselných technológií sa pred príchodom eurofondov 

podnikalo lepšie. Pracovalo sa poctivo, keď niekto potreboval stroje, dohodol si lízing a kúpil si ich vtedy, 

keď potreboval. Teraz len „každý špekuluje, čaká na eurofondy“, čím sa odbyt stal veľmi 

nerovnomerným, pretože kto chce kúpiť stroje, vybavuje si eurofondy. Tie sa však poskytujú nárazovo, 

v určitých vlnách, keď sa podarí prostriedky schváliť a uvoľniť.  

Podnikatelia teda musia na prostriedky dlho čakať a kým technológie dostanú, často už odberateľ musel 

zadať objednávky inej firme, pretože nemohol dlhšie čakať, kým žiadateľ dostane eurofondy a nainštaluje 

technológie. 

Podľa podnikateľov je lepšie, keď sú rovnaké pravidlá hry pre každého, nie lepšie pre tých, čo si to dokážu 

vybaviť a majú potom výhodu v ekonomickej súťaži. Firmy, ktoré eurofondy nedostanú, zvyčajne z trhu 

nezmiznú, vyrábajú na starých lacných strojoch, ktoré sú neekologické, energeticky náročné a vyrábajú v 

slabšej kvalite s minimálnym ziskom. Udržiava ich to však v prežívajúcom stave, keď nie sú schopné pustiť 

sa do väčších investícií a rozvíjať svoje podnikanie. 

Mnohé firmy pripustili, že využili eurofondy na technologické inovácie, ktoré by z vlastných zdrojov nikdy 

nedokázali uskutočniť. Ak by nemali eurofondy, kúpili by pravdepodobne len polovicu strojov, časť z nich 

možno použitých, na druhej strane by ich nakúpili iné, lacnejšie a aj podstatne rýchlejšie, efektívnejšie. 

Manažér firmy dodávajúcej pre automobilový priemysel vysvetlil, že kým nemali nové technológie, 

zástupcovia odberateľov s nimi ani nechceli rokovať, pretože videli, že nedokážu vyrobiť požadovanú 

kvalitu pre moderné autá. Až po nainštalovaní nových technológií sa im otvorili nové trhy, pretože teraz 

už odberatelia vidia, že sú technologicky na podobnej úrovni, ako ich konkurenti v Nemecku alebo 

Taliansku. 

Pre ďalšie firmy boli eurofondy jedinou možnosťou, ako rozbehnúť vlastný vývoj nových výrobkov, čím sa 

posunuli od podniku, ktorý iba vyrába na zákazku k takému, ktorý vyvíja vlastný produktový rad a ponúka 

komplexné riešenia. Mnohí manažéri hovoria, že pri hodnotení eurofondov treba navyše brať do úvahy aj 

fakt, že dotácie dostávajú aj konkurenti v okolitých krajinách, takže slovenské firmy by boli 

znevýhodnené, ak by ich nedostali. 

5.2 Byrokratickosť procesu, verejné obstarávania, správy 

Manažéri sa jednoznačne zhodujú v tom, že eurofondový proces je extrémne zložitý, zdĺhavý 

a byrokratický, pričom sa to v posledných rokoch výrazne zhoršuje. Je prakticky nemožné vypracovať 

projekt bez pomoci agentúry, ktorá presne vie, ako projekt napísať, čo v ňom uviesť a ako ho podať.  
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Agentúry vlastnia podľa nich najmä bývalí pracovníci ministerstiev, ktorí po niekoľkých rokoch práce na 

hodnotení a posudzovaní eurofondov veľmi presne vedia, čo sa od projektov očakáva a tieto svoje 

znalosti a kontakty v štátnej správe vedia veľmi efektívne využiť. Provízie za realizácie projektov, ktoré 

agentúry žiadajú sa pohybujú od 5 do 25 percent.  

Pri hornej hranici ide už naozaj o veľmi vysoké poplatky, ktoré projekty extrémne predražujú, pretože 

spolu s nákladmi na verejné obstarávania a ďalšie procesy ostane firme z 50%-nej dotácie na technológie 

zhruba 30%.  

Vysoké poplatky pre agentúry prinášajú aj úvahy o tom, že vytvárajú priestor pre korupciu a slúžia na 

odvádzanie provízií politikom a úradníkom, ktorí o eurofondoch rozhodujú. Hovorí sa dokonca 

o prípadoch, keď agentúry provízie neodviedli do správnych rúk a firmy boli za to potrestané 

dodatočnými kontrolami, pokutami, pokusmi o sankcionovanie prosperujúcich firiem a podobne.  

Podľa mnohých manažérov by projekty mal byť schopný napísať všestranne vzdelaný človek bez 

špeciálnych znalostí eurofondových výrazov a „kúzelných vetičiek“, ktorými úrady úspešnosť projektov 

často podmieňujú. Zaujímavé je, že sa dokonca stalo, že si projekt firma napísala sama a zamietli jej ho, 

prípadne skončilo v poradí pod čiarou. Neskôr sa jej však úrady ozvali s tým, že si má projekt dopracovať 

a môže sa zrealizovať, pretože uchádzači nad ňou čerpanie odmietli.  

Viaceré firmy uviedli, že ich komplikovanosť eurofondovej agendy odradila, takže sa rozhodli 

v budúcnosti sa o eurofondy neuchádzať a radšej nejsť do investícií, ktoré pôvodne plánovali, prípadne 

zabrzdiť expanziu.   

 5.3 Nezmyselné podmienky, ktoré sa plnia formálne 

Negatívne k vnímaniu eurofondov prispievajú aj podmienky, ktoré nesúvisia s podnikaním, ako je 

napríklad povinnosť zamestnávania Rómov. Viacerí podnikatelia potvrdili, že nájsť Róma, ochotného 

pracovať, registrovaného na úrade práce aspoň šesť mesiacov bolo v ich regióne veľmi náročné, takmer 

nemožné. Niektorí to riešili papierovým zamestnaním občana rómskeho pôvodu z iného regiónu, ktorého 

roky vykazovali, aj keď reálne často do práce ani nechodil. Ak sa taký človek prípadne rozhodol odísť do 

zahraničia, vznikol obrovský problém s nájdením náhrady, pretože nesplnenie tejto podmienky by malo 

za následok sankcie. 

 5.4 Zdĺhavé vybavovanie a schvaľovanie, zložité verejné obstarávanie 

Kapitola sama o sebe je zdĺhavosť procesu. Aj podľa zástupcu agentúry eurofondové dotácie nie sú na to, 

keď niekto potrebuje technológie hneď. Odo dňa podania do realizácie verejného obstarávania trvá 

proces približne tri roky. Musia to byť podľa neho strategické rozvojové zámery, ktoré firmy riešia, nie 

okamžitá potreba.  
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Viacerí podnikatelia sa sťažovali, že kým schvaľovanie a verejné obstarávanie prebehlo, situácia na trhu 

sa celkom zmenila, prípadne ich predbehla konkurencia, ktorá stihla zrealizovať to, na čo sa oni roky len 

chystali a čakali na schválenie eurofondov. Aj keď potom technológie získali, neboli takým prínosom, ako 

by boli v prípade pohotovejšieho vybavenia žiadosti.  

Proces verejného obstarávania je tiež veľmi zložitý a drahý, navyše zvádza k využitiu jediného kritéria 

výhodnosti – najnižšej ceny. Stáva sa potom, že firma nenakúpi zariadenia, ktoré by naozaj potrebovala 

a v primeranej kvalite, ale lacnejšie zariadenia zmontované napríklad z čínskych dielcov, ktoré sú kazivé 

a nespĺňajú kvalitatívne požiadavky na špičkovú výrobu. Proces verejného obstarávania by mal byť podľa 

manažérov podstatne voľnejší, pričom by sa mali zohľadňovať aj iné hľadiská ako je najnižšia cena. Najmä 

v prípade špecializovaných strojov je totiž na trhu iba malá konkurencia a preto trvať na vysúťažení 

technológií za najnižšiu cenu nemá praktický zmysel. Skôr by boli použiteľné referenčné ceny, ktoré by 

uchádzačov limitovali vo výdavkoch na obstarávané technológie.  

 5.5 Formálne a na hľadanie problémov zamerané kontroly 

Oblasťou, kde sa byrokracia a prehnaná kontrola najviac prejavovala boli priebežné a záverečné kontroly. 

Podľa mnohých manažérov sú kontroly prehnane formálne, lipnú na presnosti popisiek, štítkov, bodkách, 

čiarkach a lomkách, v skutočnosti sú však neodborné a mohli by im uniknúť vážne pochybenia, ak by sa 

splnili formálne požiadavky. Firmy často dostávajú sankcie aj za pochybenia, ktoré nemôžu ovplyvniť, 

napríklad verejné obstarávanie, ktoré mala na starosti agentúra verejného obstarávania, nie firma.  

Problém je aj to, že sa kontroly nezameriavajú na firmy, ktoré zjavne neprosperujú, prípadne krachujú, 

ale na tie úspešné, pri ktorých je väčšia pravdepodobnosť vymôcť nejaké sankcie. Kontrolujúci úradníci sú 

často osobne finančne zainteresovaní na nájdení chýb a udelení sankcií, čo podľa manažérov vedie až ku 

antikultúre vypaľovania – „buď mi zaplatíte, alebo niečo nájdem a zaplatí mi Brusel“. 

Využitie prostriedkov by malo byť viac flexibilné, aby boli lepším prínosom k meniacej sa situácii vo 

firmách, odvetviach, globálnej a lokálnej ekonomike. Zo skúseností manažérov v iných krajinách vyplýva, 

že proces prideľovania eurofondov súkromným firmám nie je v zahraničí taký administratívne náročný 

a prísny. Ich záverom je, že zbytočná byrokracia a komplikovanosť je špecialitou slovenských úradov, 

ktorej cieľom je prinútiť firmy využívať agentúry, ktoré jediné sa v eurofondoch vyznajú a dokážu 

zabezpečiť ich bezproblémové získanie a čerpanie.  

 5.6. Krivenie trhu, korupcia, nepraktickosť 

Celkové hodnotenie prideľovania projektov súkromným spoločnostiam manažérmi nie je príliš pozitívne. 

Vyčítajú im nielen to, že krivia podnikateľské prostredie, ale aj vytvárajú priestoru pre korupciu, rast 

byrokracie a malý prínos pre tvorbu nových pracovných miest. Nové technológie vo všeobecnosti 

pracovné miesta skôr nahrádzajú ako vytvárajú, pretože v princípe sa namiesto ľudskej manuálnej práce 

využíva vyššia automatizácia. Tá môže nepriamo vytvárať nové pracovné miesta, pridelenie dotácií však 
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potom nemožno priamo viazať na vytvorenie pracovných miest, pretože to vedie k tomu, že sa vytvárajú 

iba formálne.  

Ďalším negatívom je spôsob prideľovania eurofondov, ktorý je málo transparentný, málo flexibilný 

a zdĺhavý. Viacero firiem, ktoré eurofondy dostali, nakoniec skrachovalo a celkom zastavilo výrobu, 

niektoré ju premiestnili do inej spoločnosti. O takýchto prípadoch však správy ministerstiev neinformujú 

a ani nezverejňujú, ako takéto prípady riešia, aby pomoc EÚ nebola zneužívaná.  

Podľa podnikateľov by sa eurofondová pomoc firmám mala nasmerovať radšej do investícií, z ktorých 

nebude ťažiť iba jedna spoločnosť, ale všetci podnikatelia v regióne, či odvetví. Príkladom je financovanie 

ciest, verejnej dopravy, vzdelávania, vývojových kapacít, priemyselných a logistických parkov, energetiky 

a podobne. Dôležité je tiež uľahčenie účasti na veľtrhoch spoločnými expozíciami, uľahčenie vstupu na 

nové trhy cez efektívne obchodné misie, či spoločný postup pri odstraňovaní tarifných prekážok a bariér 

alebo marketing krajiny v zahraničí. Celkovo by poskytované výhody nemali byť schvaľované, ale 

nárokovateľné po splnení určitých podmienok.  

 

6. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

Jednotlivé eurofondové projekty sa v hodnotení pohybujú na širokej škále od veľmi úspešných až po 

úplne krachujúce. Najhorším príkladom je spoločnosť Kláštorná, ktorá bola pred niekoľkými rokmi silným 

hráčom na trhu s minerálnymi vodami so závodom v Kláštore pod Znievom. Po získaní dotácie za vyše 

dva milióny eur na investície do nových výrobných liniek sa však od roku 2013 jej tržby začali prudko 

znižovať a v roku 2014 napokon úplne zastavila výrobu, pričom vyrobila obrovské straty.   

Informácie o  ďalšom osude spoločnosti i technológií, dotovaných z fondov EÚ chýbajú. S vedením firmy 

sa nedarí spojiť a výrobné linky nakúpené z eurofondov sa zjavne nevyužívajú. Otázka je, či kontrolné 

orgány majú nejaké nástroje a víziu, ako takéto umŕtvené investície oživiť a využiť na hospodársky rast.  

Ďalšia spoločnosť je napríklad Boto, ktorá sa v úpadku premenovala a jej konateľom je občan Českej 

republiky, známy ako formálny konateľ stoviek iných firiem v úpadku. Výrobná náplň firmy sa však 

využíva v rovnakej spoločnosti s prepojenými majiteľmi. Takýchto firiem sú desiatky, napriek tomu o tom 

ministerstvá nezverejňujú žiadne štatistiky a nevyvodzujú hmatateľné dôsledky.  

Tak isto chýbajú vyhodnotenia a vyčíslenia celkového prínosu eurofondov v oblasti zvýšenia 

konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a ďalších ukazovateľov na základe tvrdých dát, faktov, 

ukazovateľov a analýz. Hodnotenia ostávajú v oblasti presvedčení, pocitov a nepodložených tvrdení. 

Na vzorke 32 spoločností, ktorá samozrejme nie je reprezentatívna, sa ukazuje, že veľmi veľa projektov, 

ktoré eurofondy získali, bolo iba priemerných, nijako zjavne neprispeli k prosperite firiem, hoci sa na ne 

minulo veľmi veľa verejných prostriedkov.  
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Zhruba tretina spoločností dokonca napriek minutiu peňazí vykazuje horšie alebo výrazne horšie 

ekonomické výsledky. Iba pri 8 z 32 projektov sme skonštatovali, že sa ich výsledky výraznejšie zlepšili.  

Pomerne veľkú časť z nich však možno zaradiť do kategórie projektov, kde dotácia predstavovala vysokú 

sumu v pomere k tržbám firmy. Niektoré z nich navyše smerovali do veľkých firiem, ktoré by sa na takéto 

dotácie nemali spoliehať.   

 

 

 

 

7. ZÁVER 

Na záver možno konštatovať, že poskytovanie eurofondov pre súkromné spoločnosti v regiónoch 

Slovenska len málo splnilo svoj účel v zlepšení konkurencieschopnosti a zvýšení hospodárskeho rastu. 

Celý proces sa vyznačuje obrovskou byrokraciou, zdĺhavosťou vybavovania, schvaľovania a čerpania 

a podozreniami z korupcie. Neexistuje efektívny spôsob hodnotenia jednotlivých projektov a ich 

efektívneho ekonomického prínosu pre spoločnosť, odvetvie, región, či celú slovenskú ekonomiku. 

Celkovo sa viac hodnotí a komunikuje cieľ „vyčerpať eurofondy“ ako ich efektívne využiť na zlepšenie 

kvality života občanov a v tomto prípade konkurencieschopnosti a prosperity malých a stredných 

podnikov na Slovensku. 
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8. PRÍLOHY – KARTY JEDNOTLIVÝCH FIRIEM S ÚDAJMI A KOMENTÁRMI 
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Názov prijímateľa: ZIN  s.r.o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 327 166.21 €

IČO: 30776520

ADRESA: Mýtne nám. 464 966 53 Hronský Beňadik

Počet zamestnancov: 50 až 99

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Inovácia  výroby v spoločnosti  ZIN s .r.o. 25110120193 apríl  09 júl  09 168 317.61 € 168 317.61 € 168 317.61 €

2 OP KaHR výšenie konkurencieschopnosti  spoločnosti  ZIN s . r. o. implementáciou inovatívnych technológi í do výrobných procesov  25110120588 október 14 október 15 96 685.00 € 96 685.00 € 96 685.00 €

3 OP KaHR Zvýšenie konkurencieschopnosti  spoločnosti  ZIN s .r.o. zavedením inovatívnej technológie do výroby 25110121163 jún 15 september 15 62 163.60 € 41 442.40 € 62 163.60 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 3 327 166.21 € 306 445.01 € 327 166.21 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba elektrických distribučných a 

kontrolných zariadení
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Hospodárenie spoločnosti ZIN s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou dielcov bleskozvodov, predajom tovaru súvisiaceho s ochranou 
pred bleskom, kovovýrobou a žiarovým zinkovaním. Výrazný nárast a potom pokles tržieb 
vychádzal z rozbehu a neskôr ukončenia obchodnej činnosti s kovmi, pri ktorých bol veľký obrat 
pri malej marži. V súčasnosti sa už firma obchodom s kovmi zaoberá iba okrajovo.
Fondy EÚ smerovali na nákup technológií, ktoré firma využila na zavedenie nového výrobného 
programu, ako aj na doplnenie výrobného reťazca, aby nemusela využívať externých 
dodávateľov. Niektoré kúpené zariadenia sa využívajú iba málo, keďže počas zdĺhavého 
procesu obstarávania sa situácia na trhu zmenila alebo zariadenia technologicky zastarali. 
Firma však investuje aj bez dotácií, dokonca vyššie sumy ako z eurofondov. Objem dotácie je 
malý v porovnaní s výškou tržieb, eurofondy nepriniesli výrazný rast tržieb ani ziskovosti, skôr 
udržanie podnikania a pracovných miest v regióne. 
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Názov prijímateľa: Plastika a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 4 605 561.59 €

IČO: 00152781

ADRESA: Novozámocká 222 949 05 Nitra 5

Počet zamestnancov: 100 až 149

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Rozš írenie výrobného potenciá lu spoločnosti  Plastika , a .s . 25110120054 júl  09 jún 11 4 605 561.60 € 6 908 342.40 € 4 605 561.59 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 1 4 605 561.60 € 6 908 342.40 € 4 605 561.59 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a 

profilov

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť dostala jednu z najvyšších eurofondových dotácií zo slovenských podnikov v 
histórii. Smerovala do technológií na výrobu plastových rúr. Aj v porovnaní s jej vtedajšími 
tržbami tvorila vysoký pomer - zhruba tretinu ročných tržieb. Napriek tomu sa spoločnosti 
nepodarilo zastaviť dlhoročný trend poklesu výroby, zamestnanosti, tržieb a negatívnych 
hospodárskych výsledkov. Strata sa len o niečo znížila, zisk sa však dosiahnuť nepodarilo. 
Plastika po roku 2008 pocítila vplyv krízy - pokles výkonnosti stavebníctva, zastavenie výroby 
polystyrénu, čo sa prejavilo v tržbách, ktoré sú v súčasnosti iba polovičné oproti obdobiu, keď 
získala dotáciu. Z pôvodných niekoľko tisíc zamestnancov zostalo už len vyše sto a spoločnosť 
má aj dlh na daniach. Podľa manažérov by však Plastika bez eurofondov vôbec nemala šancu 
prosperovať. Orientuje sa teraz viac na výrobu súčiastok pre bielu a čiernu techniku, či 
automobilový priemysel. Prínos takej vysokej dotácie sa však zdá byť veľmi nízky, nedošlo k 
oživeniu firmy ani k merateľnému nárastu jej konkurencieschopnosti"
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Názov prijímateľa: CHEMOLAK a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 818 758.44 €

IČO: 31411851

ADRESA: Továrenská 7 919 04 Smolenice

Počet zamestnancov: 200 až 500

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zvýšenie konkurencieschopnosti  spoloč. CHEMOLAK 25110120410 október 10 júl  11 818 758.44 € 818 758.44 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 1 818 758.44 € 0.00 € 818 758.44 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba farieb, lakov a podobných náterov, 

tlačiarenských farieb a tmelov

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť získala dotácie z eurofondov okolo roku 2010 na investície do plniacich liniek a 
riadiacich systémov, ako aj na výrobu živíc. Išlo o modernizáciu starších technológií. Dotácie 
boli v porovnaní s tržbami firmy nízke a priniesli postupný nárast tržieb a prechod zo straty do 
malého zisku. Chemolak sa plánuje uchádzať o eurofondy aj v budúcnosti, aby ďalej 
modernizoval svoju výrobu.  
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Názov prijímateľa: printio s.r.o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 757 403.97 €

IČO: 36718114

ADRESA: Kragujevská 1 010 01 Žilina

Počet zamestnancov: 10 až 19

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Tlačové produkčné centrum 1 25110120073 január 10 február 11 63 759.72 € 63 759.72 € 63 755.50 €

2 OP KaHR Obstaranie technológie ofsetovej tlače a  súvis iacich technológi í v spoločnosti  EIP Services , s .r.o.25110120580 október 14 apríl  15 530 525.00 € 530 525.00 € 530 525.00 €

3 OP KaHR Zvyšovanie energetickej efektívnosti  v spoločnosti  EIP Services , s .r.o.25120120207 február 15 august 15 140 365.12 € 60 156.48 € 137 163.91 €

4 OP ZaSI Tlačové produkčné centrum 27110230158 január 10 marec 12 29 828.96 € 29 828.97 € 25 959.56 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 4 764 478.80 € 684 270.17 € 757 403.97 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Iná tlač, účtovnícke a audítorské činnosti, 

vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
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Celkové hodnotenie:

Spoločnosť získala dotácie v dvoch etapách, najprv okolo roku 2010 na investície do tlačiarne a 
potom v roku 2015 na novú tlačiareň, rekonštrukcia staršej budovy v priemyselnej zóne Žiliny a 
nákup novej technológie ofsetovej tlače spolu za zhruba 1,25 mil. eur (z toho polovica 
eurofondy). Dotácia dosiahla približne výšku ročných tržieb spoločnosti. Tržby sa po 
uskutočnení investície prudko zvýšili, rast by mal podľa manažéra spoločnosti pokračovať aj v 
tomto roku, investície sa podľa neho budú zhodnocovať veľa rokov. Spoločnosti by trvali 
podobné investície zhruba desať rokov, vďaka eurofondom ich mohla urobiť naraz. Výrazne 
však klesol zisk firmy, čo manažér pripisuje vyšším finančným a personálnym nákladom. 
Spoločnosť je prepojená s firmou, ktorá robí eurofondové poradenstvo, sprostredkuje 
spracovanie žiadostí o eurofondy a organizuje aj verejné obstarávania. 
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Názov prijímateľa: BOST SK a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 2 004 708.11 €

IČO: 36318442

ADRESA: Súvoz 1/1594 911 01 Trenčín

Počet zamestnancov: 10 až 19

Dlhy a nedoplatky: Áno V konkurze od 9.8.2017

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Implementácia  produktívnych technológi i 25110120042 apríl  09 január 10 373 164.00 € 559 746.00 € 370 745.52 €

2 OP KaHR Prezentácia  produktov BOST SK, a .s . 25110120248 apríl  10 marec 12 171 582.40 € 257 373.60 € 151 559.25 €

3 OP KaHR BOST SK, a .s . - Inovatívna poloautomatická  l inka  na  výrobu elektromagnetických zariadení25110120551 október 13 august 14 337 946.48 € 506 919.72 € 0.00 €

4 OP KaHR Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum 25110320018 máj 10 apríl  13 1 099 842.30 € 1 701 639.70 € 1 099 842.30 €

5 OP KaHR Výskum inovatívnych metód čis tenia  odpad 25110320112 júl  15 december 15 1 136 750.00 € 1 043 250.00 € 0.00 €

6 OP ZaSI Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti  BOST SK, a .s . 27110230300 jún 09 máj 12 394 516.28 € 169 078.41 € 275 368.45 €

7 OP ZaSI Vzdelávame zamestnancov – zvyšujeme adaptabi l i tu 27110230382 máj 10 september 11 769 972.00 € 329 988.00 € 107 192.59 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 7 4 283 773.46 € 4 567 995.43 € 2 004 708.11 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo 

prenajatých nehnuteľností
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Hospodárenie spoločnosti BOST SK a. s.

tržby dotrácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť dostala eurofondy v niekoľkých kolách, prvé už v roku 2009. Smerovali najmä do 
vývoja robotizovaných pracovísk a automatických obrábacích liniek, neskôr aj do vzdelávania 
pracovníkov. Tieto dotácie spoločnosť vyčerpala iba čiastočne, na niektoré schválené projekty 
ich dokonca vôbec nečerpala. Posledný projekt –Výskum inovatívnych metód čistenia odpad v 
roku 2015 bol pozastavený pred čerpaním, pretože sa firma dostala do reštrukturalizácie. 
Celkovo firma vyčerpala eurofondy za takmer dva milióny eur. Napriek tomu to boli v 
porovnaní s jej tržbami pomerne nízke sumy. Spoločnosť sa neskôr dostala do finančných 
problémov, prešla reštrukturalizáciou a od augusta 2017 je v konkurznom konaní. Dôvodom by 
malo byť aj zdĺhavé schvaľovanie eurofondov, najmä posledného projektu a preinvestované 
prostriedky, ktoré sa kvôli nerealizovanému projektu nepodarilo zhodnotiť. 

* Dlh 85 772,61 €  16.10.2017 ... Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne 
www.socpoist.sk
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Názov prijímateľa: CHIRANA Medica a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 2 331 517.81 €

IČO: 36322300

ADRESA: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57 916 01 Stará Turá

Počet zamestnancov: 200 až 249

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Podpora  predaja  zdravotníckej techniky na  trhoch kra jín ba lkánskej oblasti  a  na  vyspelých európskych trhoch25110120025 marec 09 december 10 86 726.62 € 130 089.94 € 82 530.72 €

2 OP KaHR Inovácia  výrobných zariadení CHIRANA Medica l , a .s . 25110120457 marec 10 február 12 555 388.80 € 833 083.20 € 555 388.80 €

3 OP KaHR Výskum automatizovaných a  poloautomatizovaných systémov pre diagnostiku, kontrolu a  riadenie umelej venti lácie pľúc v intenzívnej medicíne a  anesteziológi i  25110320072 máj 14 november 15 1 025 197.50 € 1 115 597.50 € 1 005 611.33 €

4 OP ZaSI Rast efektívnosti  pracovného kapitá lu 27110230307 máj 10 apríl  13 772 430.16 € 514 953.44 € 687 986.96 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 4 2 439 743.08 € 2 593 724.08 € 2 331 517.81 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a 

potrieb

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť vyvíja a vyrába dentálne zdravotnícke systémy, zubársku techniku, dodáva 
kompletné riešenia. Celkovo dostala cez eurofondy vyše 2 milióny eur dotácií, v pomere k jej 
tržbám to však nebola príliš vysoká suma. Eurofondy na vzdelávanie využívala v rokoch 2010 až 
2012, keď počas krízy došlo k prepadu trhu a existenčnému ohrozeniu firmy. Neskôr čerpala 
prostriedky najmä na inováciu výrobných zariadení, výskum a vývoj.   Eurofondy podľa jej 
vedenia firmu posunuli dopredu, podarilo sa im vyvinúť nové výrobky, čo by sa im bez dotácií 
nepodarilo. Vďaka tomu už spoločnosť nie je závislá na exporte do Ruska, dodáva aj do iných 
krajín a dostala sa na svetovú špičku. Napriek tomu nevykazuje zlepšené hospodárske výsledky, 
trpí poklesom tržieb a za posledné tri roky bola dvakrát v strate. Dôvodom majú byť najmä 
sankcie EÚ voči Rusku, ktoré ju obrali o tradičné odbytisko dentálnych zariadení. 
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Názov prijímateľa: AEFES Truck System spol. s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 497 771.00 €

IČO: 36024571

ADRESA: Matejkova 15 841 05 Bratislava-Karlova Ves

Počet zamestnancov: 1

Dlhy a nedoplatky: Áno

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zvýšenie konkurencieschopnosti  spoločnosti  AFS SYSTEM spol . s .r.o. 25110120275 máj 10 apríl  12 497 771.00 € 497 771.00 € 497 771.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 1 497 771.00 € 497 771.00 € 497 771.00 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a 

kontajnerov z kovu
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Hospodárenie spoločnosti AEFES Truck System spol. s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť vyrábala oceľové konštrukcie a produkty v Bytči, získala eurofondy v rokoch 2010 až 
2012 na nové technológie. V tom čase zmenila majiteľa, nový majiteľ projekt dotiahol a 
výrazne zvýšil tržby a export. V rokoch 2014 a 2015 však prebehlo vo firme viacero kontrol, o 
výsledky ktorých sa majiteľ sporí so štátom. Následne došlo k exekúcii hotovosti z účtu firmy, 
ktorá je tiež predmetom súdnych sporov. Neskôr sa výroba firmy v Bytči zastavila, pretože 
nebola schopná platiť dodávateľom a zamestnancom. Výroba čiastočne pokračuje v 
spoločnosti AEFES Industry v Žiline, ktorá tiež čerpá eurofondy a výrobné technológie.
Firma AEFES Truck Systems dostala pomerne vysokú dotáciu, ktorá výrazne prevyšovala jej 
vtedajšie ročné tržby. Tie sa následne výrazne zvýšili, projekt však napokon nemožno hodnotiť 
ako úspešný, keďže firma zanechala dlhy a prepustila zamestnancov. 

*Dlh 7 991,83 € 13.11.2017 ... Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne 
www.socpoist.sk
*Preddavok poistného 1 856,31 € 21.11.2017... Nedoplatok preddavku poistného zo zoznamu 
VšZP 
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Názov prijímateľa: RUDOS RUŽOMBEROK s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 517 977.52 €

IČO: 36002968

ADRESA: 190 Štiavnička 034 01 

Počet zamestnancov: 25 až 49

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zvýšenie konkurencieschopnosti  spoločnosti  prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie 25110120233 august 09 september 09 132 977.53 € 132 977.53 € 132 977.52 €

2 OP KaHR Zvýšenie konkurencieschopnosti  spoloč.RUDOS 25110120592 apríl  15 júl  15 385 000.00 € 385 000.00 € 385 000.00 €

3 OP KaHR Výskum a  vývoj inovatívnej metódy využi tia  biomasy a  rôznych odpadových surovín pre energetické zhodnotenie.25110320105 jún 14 december 15 997 300.00 € 763 200.00 € 0.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 3 1 515 277.53 € 1 281 177.53 € 517 977.52 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Nešpecializovaný veľkoobchod, strojárska 

výroba a pod.
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Hospodárenie spoločnosti RUDOS RUŽOMBEROK s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou a obchodom v strojárskom odvetví. Eurofondy získala v dvoch 
etapách – v roku 2009 a v roku 2015, vždy na nákup technológií. V ďalšom najväčšom projekte 
na výskum a vývoj technológií z oblasti ochrany životného prostredia už dotáciu nečerpala pre 
zdĺhavé schvaľovanie a zmenu situácie na trhu. Výška dotácie bola v porovnaní s tržbami malá, 
dokonca nižšia ako ročný zisk firmy. 
Podľa vedenia firmy im eurofondy pomohli rýchlejšie rásť, zvýšiť kapacitu výroby, inak by 
technológie museli kupovať cez úvery. Tržby z výroby sa zvýšili, na celkových tržbách sa to však 
prejavilo iba čiastočne. Rudos je však jedna z najziskovejších firiem spomedzi prijímateľov 
eurofondov. 
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Názov prijímateľa: INVENTIVE s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 1 695 177.40 €

IČO: 36412406

ADRESA: Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok

Počet zamestnancov: 25 až 49

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zavedenie inovatívnej technológie vstrekovaných plastov 25110120148 máj 09 máj 10 195 865.00 € 195 865.00 € 195 864.90 €

2 OP KaHR Zavedenie inovatívnych vstrekovacících s trojov 25110120465 január 12 december 13 1 315 522.50 € 1 315 522.50 € 1 304 712.50 €

3 OP KaHR Zavedenie progres . technologických zariadení 25110121140 máj 15 august 15 194 600.00 € 83 400.00 € 194 600.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 3 1 705 987.50 € 1 594 787.50 € 1 695 177.40 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Výroba ostatných plastových výrobkov

(€500 000)

€0 

€500 000 

€1 000 000 

€1 500 000 

€2 000 000 

€2 500 000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hospodárenie spoločnosti INVENTIVE s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá vstrekovaním plastov a výrobou plastových produktov pre rôzne 
odvetvia. Eurofondy dostala v troch projektoch v rokoch 2009 až 2015. Druhý projekt s 
dotáciou 1,3 mil. eur bol zhruba na úrovni ročných tržieb firmy. Podľa vedenia spoločnosti im 
eurofondy pomohli nakúpiť moderné technológie, vďaka ktorým došlo k zvýšeniu efektivity 
výroby a  k zníženiu energetickej záťaže. Podarilo sa im aj preniknúť do povedomia nových 
zákazníkov, ktorí si vyžadujú špičkovú kvalitu, najmä v automobilovom priemysle. Ak by neboli 
eurofondy, tieto stroje by nemali, kupovali by ich menej a postupne. Pomohlo im to teda k 
vyššej konkurencieschopnosti, kapacite výroby. Predtým sa usilovali získať si zákazníkov 
najnižšou cenou, teraz skôr kvalitou a know-how. Očakávajú vďaka tomu postupný rast tržieb, 
zamestnanosti sa zvýšila z 30 na 60 ľudí. Spoločnosť sa vlani aj dostala zo strát opäť do malého 
zisku.
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Názov prijímateľa: HYDREX s.r.o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 5 588 700.13 €

IČO: 31633072

ADRESA: Partizánska ul. 1877 962 05 Hriňová

Počet zamestnancov: 50 až 99

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Rozš írenie výrobných kapacít a  zvýšenie konkurenci 25110120019 apríl  09 december 09 517 825.13 € 517 825.13 € 517 825.13 €

2 OP KaHR Zvýšenie konkurencieschopnosti  spoločnosti  HYDREX 25110120591 november 14 september 15 2 374 680.00 € 2 374 680.00 € 2 374 680.00 €

3 OP KaHR Vývoj technológi í pre pohon mobi lných zariadení na  prevoz betónu25110320094 august 15 december 15 1 729 875.00 € 3 212 625.00 € 1 729 874.95 €

4 OP ZaSI Zvyšovanie zručností zamestnancov spoločnosti  HYDREX, s .r.o.27110230414 jún 10 december 11 1 008 869.40 € 432 372.60 € 966 320.05 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 4 5 631 249.53 € 6 537 502.73 € 5 588 700.13 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, 

stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
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Hospodárenie spoločnosti HYDREX s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou a obchodom so strojmi a súčiastkami pre rôzne odvetvia ako 
stavebníctvo, baníctvo a podobne. Získala jeden z najväčších objemov eurofondov celkovo za 
takmer 6 miliónov eur. Prvé dva projekty okolo roku 2010 boli v porovnaní s jej tržbami malé, 
najväčší balík v roku 2015 však tvoril veľký pomer na jej tržbách. 
Podľa vedenia firmy išlo o výmenu starej, pôvodnej technológie ručnej výroby za výkonné 
stroje, riadené softvérom, bez dotácií by firma nemohla v takom rozsahu investovať. Vďaka 
eurofondom sa jej skokovo zvýšila technologická úroveň, tržby, produktivita, kvalita, trochu aj 
zamestnanosť, k terajšej 1. a 2. zmene by sa mohla v prípade dostatku práce pridať aj 3. zmena. 
Rast tržieb z výroby sa zatiaľ neprejavil na celkových tržbách pre výkyvy v obchode. Firma 
napriek investíciám vykazuje iba nízky zisk a má pomerne vysoké nedoplatky na daniach. 
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Názov prijímateľa: ZLATNER spol. s r.o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 1 288 673.98 €

IČO: 34109919

ADRESA: Hronská 582/2, 934 01 Levice

Počet zamestnancov: 50 až 99

Dlhy a nedoplatky: Áno Reštruktualizácia do 29.6.2015

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zvýšenie konkurencieschopnosti  fi rmy ZLATNER 25110120037 marec 09 február 11 801 508.19 € 1 202 262.28 € 801 506.99 €

2 OP ŽP Podpora  tvorby a  udržania  pracovných miest v pod. 27110230310 apríl  10 november 11 1 046 050.32 € 448 307.28 € 487 166.99 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 2 1 847 558.51 € 1 650 569.56 € 1 288 673.98 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Výstavba obytných budov
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Hospodárenie spoločnosti ZLATNER spol. s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá stavebníctvom a výrobou produktov pre stavebníctvo vo vlastných 
dielňach. Práve do tejto oblasti technologického vybavenia smerovali eurofondy v rokoch 2009 
až 2011 (triedička, betonáreň, píla, výroba drevených a plastových okien). Ďalší projekt 
smeroval na podporu tvorby pracovných miest – firma z neho vyčerpala iba polovicu. 
V tomto období dopyt na trhu poklesol, čo viedlo k zníženiu počtu pracovníkov z 230 na zhruba 
80 ľudí. Firma sa neskôr podľa jej vedenia pre nesplatené záväzky zákazníkov dostala do 
finančných problémov, tržby jej výrazne klesla, dostala sa do strát, v roku 2015 ukončila 
reštrukturalizáciu, stále však dlhuje bankám a má aj nedoplatky na daniach a poistnom. 
Investície z eurofondov sa využívajú iba čiastočne najmä pre slabý dopyt a nedostatok 
pracovníkov na trhu. 

*Dlhy na zdravotnom poistení: SP, DR, Dovera, VsZP 136-tis.
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Názov prijímateľa: Keraming Trenčín s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 810 812.46 €

IČO: 34098569

ADRESA: Jesenského 3839 911 01 Trenčín

Počet zamestnancov: 20 až 24

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zavádzanie inovatívnych technológi í pri  výrobe s tavebných profi lov25110120198 jún 09 jún 09 199 712.46 € 299 568.68 € 199 712.46 €

2 OP KaHR Zavedenie modernej technológie-kovové konštrukcie 25110120422 január 10 január 10 611 100.00 € 916 650.00 € 611 100.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 2 810 812.46 € 1 216 218.68 € 810 812.46 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Výroba kovových konštrukcií a ich častí

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou oceľových konštrukcií najmä pre materskú stavebnú firmu 
Keraming. Eurofondy dostala v rokoch 2009 až 2011 na nákup strojov na výrobu mostných a 
iných oceľových konštrukcií, zaradili sa tak medzi 4-5 najväčších výrobcov kovových konštrukcií 
na Slovesku. Cieľom bolo zavedenie vlastnej výroby, predtým musel Keraming oceľové 
konštrukcie nakupovať od externých firiem, čo bolo dosť neisté. 
Podľa vedenia firmy išlo o základnú výbavu pre výrobu, teraz by radšej nakúpili iné vybavenie, 
ktoré by dovoľovalo aj zložitejšie produkty a vyššiu automatizáciu. To by mohlo zdvihnúť 
produktivitu práce, ktorú obmedzuje vysoký podiel manuálnej práce a nedostatok voľných 
pracovníkov na trhu. 
Dotácie boli pomerne vysoké v porovnaní s tržbami firmy, ktoré ani nezvýšili. Dôvodom je 
podľa vedenia firmy práve nízka automatizácia a vysoká cena práce. Oveľa vyššie tržby má však 
materská spoločnosť, ktorá je aj výrazne ziskovejšia. 
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Názov prijímateľa: B O T O  spol. s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 2 739 675.48 €

IČO: 31413846

ADRESA: Žatevná 12 841 01 Bratislava

Počet zamestnancov: 10 až 19

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zavádzanie inovatívnych technológi í do výroby 25110120004 marec 09 september 09 941 835.49 € 1 412 753.24 € 941 835.48 €

2 OP KaHR Investícia  do technológie na  výrobu environmentálnych zariadení na  spracovanie biomasy25110120300 apríl  10 december 10 499 840.00 € 749 760.00 € 499 840.00 €

3 OP KaHR Inovat. techn. na  výrobu s trojov pre sprac.biomasy 25110120415 júl  10 máj 11 1 298 000.00 € 1 947 000.00 € 1 298 000.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 3 2 739 675.49 € 4 109 513.24 € 2 739 675.48 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Ostatný maloobchod s novým tovarom v 

špecializovaných predajniach i. n.

(€5 000 000)
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Hospodárenie spoločnosti B O T O spol. s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou a najmä obchodom so s trojmi na opracovanie dreva, náradím, spotrebným 
materiálom a formami, ako aj opracovaním dreva. V rokoch 2009 až 2011 dostala jednu z najvyšších dotácií najmä 

do nových technológií, spolu s  prepojenými fi rmami Zen Invest a  Boto Enciro zhruba 3 mi lióny eur. V roku 2012 

fi rma dosiahla výrazný nárast tržieb až na vyše 30 mil. eur, v nasledujúcom roku sa však prepadli na približne 
desatinu a  firma spadla do výraznej s traty. Z tej sa nedostala ani v ďa lších rokoch. Koncom roku 2015 sa zmenil sa 

vlastník firmy na americkú schránku a vzápätí sa  premenovala na Maccineimport BXT s .r.o., presťahovala do 

Bratislavy, konateľom sa stal občan Českej republiky Pavel Sedlák, ktorý zastupuje stovky fi riem v úpadku. 
Podnikanie sa z veľkej časti presunulo do spoločnosti Wood-B, s .r.o., Nové Zámky, ktorá je personálne prepojená s 

pôvodnými vlastníkmi firmy Boto, s ídli v pôvodných priestoroch, používa webdoménu boto.sk a  tiež vystupuje ako 
"člen skupiny Boto". Firma mala v roku 2016 tržby zhruba na úrovni tržieb firmy Boto z posledných rokov a  dosiahla 
približne 10%-ný hrubý zisk. Bývalý konateľ Boto Boris Bršel v telefonickom rozhovore poznamenal, že eurofondy 
fi rme priniesli len ťažkosti a problémy, ktorých výs ledkom je všetko to, čo sa s  firmou udialo. Okrem ekonomických 
problémov ju postihol a j požiar priestorov prepojenej firmy Boto Enviro. Bývalí majitelia firmy však neboli ochotní 
stretnúť sa, ani odpovedať na otázky. Nový konateľ Boto Pavel Sedlák nie je dostupný, podľa Českého centra pre 

investigatívnu žurnalistiku je jedným z najznámejších bielych koní v Čechách a  na Slovensku. Eurofondy pre firmu 
Boto zjavne priniesli určitý ekonomický osoh, hoci z dôvodu presunu podnikania do inej spoločnosti ho možno len 

veľmi  ťažko analyzovať ich prínos. Tržby pôvodnej firmy sa však po prijatí dotácie výrazne znížili a  prudko sa zhoršila 
aj zi skovosť, takže dotácie nemožno hodnotiť pozitívne.

*FirmaB O T O spol. s. r. o. bola premenovaná na Maccineimport BXT s .r.o. je zrušená od 22.11.2017 
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Názov prijímateľa: AHP HYDRAULIKA a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 2 983 700.00 €

IČO: 31563104

ADRESA: Turčianske Teplice, Robotnícka 841

Počet zamestnancov: 25 až 49

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Technológia  výroby komponentov pre prevodníky 25110120002 marec 09 január 11 3 164 152.76 € 3 164 152.76 € 2 983 700.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 1 2 983 700.00 € 3 164 152.76 € 2 983 700.00 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov, 

výroba iných čerpadiel a kompresorov
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Hospodárenie spoločnosti AHP HYDRAULIKA a. s. 

tržby dotácia zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť vyrába hydraulické stroje a zariadenia v továrni v Turčianskych Tepliciach aj cez 
svoju dcérsku spoločnosť AHP Plus, s.r.o. Vysokú dotáciu získala v rokoch 2009 až 2010 na 
nákup nových výrobných technológií. V nasledujúcom roku sa jej tržby prudko zvýšili, potom 
však padli pod pôvodné hodnoty a v roku 2014 firma vyprodukovala obrovskú stratu pri 
extrémne nízkych tržbách. V tom istom roku firmu prevzalo nové vedenie, zrejme došlo aj k 
zmene majiteľa. Novým majiteľom sa podarilo výrazne zvýšiť tržby spoločnosti i jej ziskovosť. 
Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie a otázky o využití a prínose 
eurofondov. Projekt sa podľa súčasných výsledkov firmy zdá byť málo prínosný, v prípade 
plného využitia potenciálu nových technológií by sa mohlo hodnotenie zlepšiť.
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Názov prijímateľa: EMTEST a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 1 399 023.85 €

IČO: 36427101

ADRESA: Bánovská cesta 7 010 01 Žilina

Počet zamestnancov: 50 až 99

Dlhy a nedoplatky: Áno Reštruktualizácia ukončená 14.7.2017

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zavedenie inovatívnych a  vyspelých technológi í 25110120014 marec 09 marec 11 2 699 853.91 € 2 699 853.90 € 1 318 641.65 €

2 OP KaHR Účasť spoločnosti  EMTEST, a .s . na  výstavách a  veľtrhoch na  Slovensku a  v kra jinách EÚ 25110120031 marec 09 február 11 94 619.27 € 94 619.27 € 80 382.20 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 2 2 794 473.18 € 2 794 473.17 € 1 399 023.85 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Výroba počítačov a periférnych zariadení
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Hospodárenie spoločnosti EMTEST a. s.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou špeciálnych informačných technológií a periférnych zariadení, 
najmä bezdotykových čipových kariet. Dotácie získala v rokoch 2009 až 2011, v porovnaní s výškou 
jej tržieb v primeranej miere. Firma potom výrazne zvýšila tržby, v roku 2013 však prešla 
ekonomickými problémami, vytvorila obrovskú stratu pri poklese tržieb na tretinu, dokonca prešla 
reštrukturalizáciou, ktorá skončila až v tomto roku. Stále má však dlhy v Sociálnej poisťovni. Tržby 
firmy sa postupne zvýšili, úroveň z rokov 2011-12 však nedosiahli, ziskovosť firmy je veľmi nízka. 
Dôvodom môže byť, že počas krízy stratila kontrolu nad dcérskou firmou TransData, ktorá 
zabezpečuje odbyt jej zariadení. Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie 
a otázky o využití a prínose eurofondov. Zdá sa, že eurofondy nepriniesli pozitívny prelom v 
hospodárení a podnikaní spoločnosti.  

* Dlh 36 614,05 € 13.11.2017 ... Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne 
www.socpoist.sk
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Názov prijímateľa: Herb - Pharma SK s. r. o. 

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 2 722 699.94 €

IČO: 36565016

ADRESA: 654  Veľké Ludince 935 65

Počet zamestnancov: 25 až 49

Dlhy a nedoplatky: Áno

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Podpora  účasti  výrobnej spoločnosti  Herb-Pharma Sk na  veľtrhoch a  výstavách 25110120001 november 08 január 10 199 188.22 € 329 723.68 € 192 973.93 €

2 OP KaHR Inovácia  výroby v spoločnosti  Herb-Pharma SK 25110120408 august 10 február 12 1 319 378.00 € 1 979 067.00 € 1 319 378.00 €

3 OP KaHR Podpora  inovačných aktivít v spoločnosti 25110320044 marec 12 október 14 1 022 400.00 € 1 249 600.00 € 1 022 400.00 €

4 OP KaHR Úspora  energie a  využi tie obnovit..zdrojov energie 25120120093 jún 10 apríl  11 194 400.00 € 291 600.00 € 187 948.01 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 4 2 735 366.22 € 3 849 990.68 € 2 722 699.94 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba farmaceutických prípravkov, výroba 

parfumérskych a toaletných prípravkov
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Hospodárenie spoločnosti Herb - Pharma SK s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou farmaceutických prípravkov, ako aj prísad do parfumérskych a 
toaletných produktov z rastlinných výťažkov. Dotácie získala v dvoch fázach okolo roku 2010 a 
potom v rokoch 2012 až 2014 najmä na nové technológie a priestory, ale aj na energetické 
úspory. Dotácie boli vysoké v pomere k tržbám spoločnosti. Tržby sa potom nakrátko zvýšili, ale 
od roku 2014 postupne klesajú a firma aj vytvára straty. V súčasnosti dlhuje na daniach a 
poistnom takmer 80-tisíc eur. Spoločnosť je dcérskou firmou švajčiarskej Herb-Pharma AG, 
menšinový podiel v nej majú dvaja slovenskí manažéri. Slovenská firma s takmer rovnakým 
názvom a majiteľmi skončila v roku 2007 v konkurze. Vedenie spoločnosti neodpovedalo na 
žiadosť o osobné stretnutie a otázky o využití a prínose eurofondov. Dotácie pre túto 
spoločnosť boli efektívne iba čiastočne, nepomohli je však k rastu a výraznejšiemu presadeniu 
sa na trhu.

*Dlh na zdravotnom a sociálnom poistení, dlh na daniach 82-tis €
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Názov prijímateľa: EVPÚ a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 1 814 897.91 €

IČO: 31562507

ADRESA: Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica

Počet zamestnancov: 250 až 499

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Implementácia  produktívnych technológi i 25110120027 apríl  09 február 11 40 336.19 € 60 504.28 € 38 243.99 €

2 OP KaHR Prezentácia  produktov BOST SK, a .s . 25110120400 august 10 december 10 275 558.80 € 413 338.20 € 275 558.80 €

3 OP KaHR BOST SK, a .s . 25110320013 máj 10 apríl  13 682 954.00 € 1 024 431.00 € 480 187.90 €

4 OP ZaSI Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum 27110230550 december 10 október 13 645 054.45 € 430 036.30 € 0.00 €

5 OP VaV Výskum vysoko úsporných komponentov MHD 26220220078 júl  10 máj 14 1 387 951.39 € 546 852.71 € 1 020 907.22 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 5 3 031 854.83 € 2 475 162.49 € 1 814 897.91 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba elektrických motorov, generátorov a 

transformátorov

€0 

€5 000 000 

€10 000 000 

€15 000 000 

€20 000 000 

€25 000 000 

€30 000 000 

€35 000 000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hospodárenie spoločnosti EVPÚ a. s.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou, výskumom, vývojom a testovaním elektrických zariadení. 
Eurofondy získala viackrát najmä na výskum a vývoj vo viacerých operačných programoch, 
čiastočna aj na inovatívne technológie, eurofondy získavali aj prepojené firmy EVPÚ Pro a ZTS 
VVU Košice. Dotácie tvorili len veľmi malý objem v porovnaní s tržbami firmy. Tie sa vyvíjali 
pomerne vyrovnane, v posledných dvoch rokoch prudko vzrástli, pričom sa zdvojnásobila 
ziskovosť. Môže to byť aj prínos eurofondov. Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o 
osobné stretnutie a otázky o využití a prínose eurofondov. Prínos dotácií sa zdá byť pozitívny, 
aj keď je otázkou, či taká veľká spoločnosť v skutočnosti takúto pomoc potrebuje. EVPU je 
zároveň certifikačnou autoritou na Slovensku, čo jej poskytuje pravidelné a isté tržby počas 
dlhých rokov. Ich pomer k iným tržbám spoločnosti nie je zverejnený.
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Názov prijímateľa: TOPEC a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 758 650.40 €

IČO: 31412408

ADRESA: Krušovská 1994 955 01 Topoľčany

Počet zamestnancov: 250 až 499

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zvýšenie kapaci ty a  efektívnosti  výroby chleba a jemného pečiva25110120133 máj 09 október 09 198 650.40 € 297 975.60 € 198 650.40 €

2 OP KaHR OPEC a .s .-MRK 25110120490 apríl  13 november 13 560 000.00 € 840 000.00 € 560 000.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 2 758 650.40 € 1 137 975.60 € 758 650.40 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a 

koláčov
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Hospodárenie spoločnosti TOPEC a. s.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá pekárskou výrobou a produkciou cestovín.  V roku 2009 získala dotáciu 
na zvýšenie kapacity produkcie chleba a v roku 2013 dotáciu vyše pol milióna eur na 
technológie na produkciu cestovín, viazané na vytvorenie pracovných miest pre 6 Rómov 
(celkovo 12 nových pracovných miest). Výška dotácie v pomere k tržbám firmy je nízka, tržby sa 
v nasledujúcich rokoch mierne zvyšovali, zisk však oproti rokom 2009 až 2010 výrazne klesol a 
je vyslovene symbolický. Projekt teda zrejme splnil ciele v oblasti zamestnanosti a rastu, 
nepomohol však firme k lepšej rentabilite. Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o 
osobné stretnutie a otázky o využití a prínose eurofondov. 
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Názov prijímateľa: TESGAL s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 4 704 844.52 €

IČO: 34137025

ADRESA: Staničná 502 952 01 Vráble

Počet zamestnancov: 50 až 99

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Rozš írenie výrobných kapacít 25110120043 marec 09 december 09 3 173 338.65 € 4 760 007.97 € 3 173 338.64 €

2 OP KaHR Vývoj a  výskum povrchových úprav 25110320016 máj 10 december 11 1 333 680.00 € 2 000 520.00 € 1 333 680.00 €

3 OP ZaSI Vzdelanejš í zamestnanec – s tabi lnejš ia  práca 27110230380 máj 10 október 11 936 023.20 € 401 152.80 € 197 825.88 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 3 5 443 041.85 € 7 161 680.77 € 4 704 844.52 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Opracovanie a povrchová úprava kovov
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Hospodárenie spoločnosti TESGAL s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť je výrobcom produktov s povrchovým opracovaním kovov, na čo sa špecializuje. V 
rokoch 2009 až 2011 získala tri projekty, z toho jeden na rozšírenie výrobných kapacít, druhý na 
výskum a vývoj. Prvý z nich bol zhruba trojnásobný oproti vtedajším tržbám firmy, druhý bol 
takisto nezvyčajne vysoký vzhľadom na veľkosť firmy. Aj v súvislosti s tým firma do roku 2013 
vykazovala vysoké účtovné straty, odvtedy sa dostala do výrazného ziusku. Tržby od roku 2012 
silno rastú zrejme v súvislosti s rozšírením kapacít a rastom automobilového priemyselu na 
Slovensku. Tržby za rok 2016 sú oproti roku 2009 viac ako 5-násobné. Projekty priniesli svoj 
egekt v zvýšení konkurencieschopnosti a rastu firmy, je však otázne, či má zmysel poskytovať 
také obrovské dotácie takej malej firme. Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o 
osobné stretnutie a otázky o využití a prínose eurofondov. 
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Názov prijímateľa: GRAFOBAL a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 4 577 413.33 €

IČO: 31411592

ADRESA: Mazúrova 2 909 01 Skalica

Počet zamestnancov: 500 až 999

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Modernizácia  polygrafickej technológie 25110120046 apríl  09 marec 11 4 413 463.46 € 6 620 195.18 € 4 389 250.00 €

2 OP ZaSI Vzdelávanie zamestnancov ako základ úspešnej 27110230458 júl  10 február 12 273 560.28 € 182 373.52 € 188 163.33 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 2 4 687 023.74 € 6 802 568.70 € 4 577 413.33 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z 

papiera a lepenky
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Hospodárenie spoločnosti GRAFOBAL a. s.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť je najväčším slovenským výrobcom vlnitého papiera a lepenky, ako aj obalov z nich. 
V rokoch 2009 až 2011 dostala jednu z najväčších dotácií za vyše 4,3 mil. eur na modernizáciu 
potlače obalov, neskôr aj malú dotáciu na vzdelávanie zamestnancov. Tržby spoločnosti sa však 
v roku 2013 výrazne znížili približne na polovicu pravdepodobne z dôvodu zastavenia 
niektorého druhu produkcie, prudko klesla aj ziskovosť. Výška dotácie je iba veľmi malá v 
porovnaní s tržbami firmy, je však otázne či takáto veľká spoločnosť potrebovala pomoc z 
eurofondov. Navyše jej to nepomohlo k rastu, aj od roku 2012 je tržby postupne klesajú, 
projekt teda ťažko možno označiť ako úspešný. V rovnakom období dostala eurofondy na 
technologické vybavenie aj spoločnosť Polygraf Print, s.r.o., Prešov, ktorá bola v tom čase tiež 
súčasťou skupiny Grafobal. Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie a 
otázky o využití a prínose eurofondov.  
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Názov prijímateľa: UNIGROUP v.o.s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 697 998.59 €

IČO: 31438610

ADRESA: Partizánska 30/36 932 01 Veľký Meder

Počet zamestnancov: 10 až 19

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Rozš írenie výrobných priestorov a  nákup inovatívne 25110120067 júl  09 jún 10 200 000.00 € 300 000.00 € 199 998.74 €

2 OP KaHR Inovácia  výrobného procesu vo výrobe nábytkov 25110120403 august 10 júl  11 348 000.00 € 522 000.00 € 348 000.00 €

3 OP KaHR Nákup inovatívnej technológie na  výrobu 25110120792 august 13 december 14 149 999.85 € 99 999.90 € 149 999.85 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 3 697 999.85 € 921 999.90 € 697 998.59 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Stolárske práce, výroba ostatného nábytku
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Hospodárenie spoločnosti UNIGROUP v. o. s.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Tradičný výrobca drevených okien a nábytku získal eurofondy v rokoch 2009 až 2011 na 
rozšírenie a inováciu výrobných procesov v pomerne veľkom objeme, celkovo zhruba vo výške 
ročných tržieb. Neskôr získali ešte aj menšiu dotáciu na nové technológie. Aj keď firma 
nezverejnila svoje výkazy za niekoľko rokov, zdá sa že sa jej podarilo zvýšiť tržby iba málo a 
tradične symbolický zisk sa dokonca v posledných dvoch rokoch prepadol do výraznejšej straty. 
Poskytnuté eurofondy preto nemožno hodnotiť ako úspešné. Vedenie spoločnosti 
neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie a otázky o využití a prínose eurofondov.  
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Názov prijímateľa: DREVOPROJEKT Komárno s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 606 636.11 €

IČO: 36707724

ADRESA: Dunajské nábrežie 1159/5 945 05 Komárno

Počet zamestnancov: 5 až 9

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Obstaranie technologickej l inky na  spracovanie topoľa , typického pre Podunajskú nížinu25110120095 január 10 september 10 103 500.00 € 103 500.00 € 0.00 €

2 OP KaHR Vývoj univerzá lnej pyrolyzačnej l inky 25110320004 jún 10 február 14 814 380.80 € 1 221 571.20 € 606 636.11 €

3 OP ZaSI Obstaranie technologickej l inky Drevoprojekt 27110230201 január 11 február 12 96 306.97 € 96 306.98 € 0.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 3 1 014 187.77 € 1 421 378.18 € 606 636.11 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba elektriny, výroba ostatná 

stavebnostolárska a tesárska i. n.
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Hospodárenie spoločnosti DREVOPROJEKT Komárno s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Podobne ako Drevoprojekt Komárno, k eurofondom sa dostali aj viaceré s ňou personálne 
prepojené firmy, väčšinou však napokon dotácie nečerpali. Výnimkou je firma Hydrogen 
Slovakia, ktorá v rokoch 2011 až 2012 čerpala dotáciu za takmer 2 milióny eur na veterno-
solárny akumulačný systém, umiestnený podobne ako projekty Drevoprojektu na farme v 
Kolárove. Objem dotácie vtedy viacnásobne presahoval tržby firmy, ktoré sa potom výrazne 
zvýšili, následne však padli nadol. Vlani už boli iba desatinové oproti maximu z roku 2013 a zisk 
je len symbolický. Nie je známy komerčný prínos projektu a jeho ďalšie praktické využitie.  
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Názov prijímateľa: CASANTRUCK s.r.o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 472 522.25 €

IČO: 36806595

ADRESA: Frankovská 1/C 831 01 Bratislava

Počet zamestnancov: 5 až 9

Dlhy a nedoplatky: Áno

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Rozš írenie výroby v spoločnosti  CASAN s .r.o. 25110120121 august 09 máj 10 159 081.85 € 159 081.86 € 159 081.84 €

2 OP KaHR ozš írenie servisu spoločnosti  CASANTRUCK. s .r.o. zavedením inovačných technológi í25110120325 február 10 december 11 299 160.00 € 299 160.00 € 299 160.00 €

3 OP ZaSI CASANTRUCK s .r.o. 27110230204 november 08 november 11 35 956.05 € 35 956.05 € 14 280.41 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 3 494 197.90 € 494 197.91 € 472 522.25 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom, 

poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
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Hospodárenie spoločnosti CASANTRUCK s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá najmä servisom a malou stavebnou výrobou, ako aj službami pomocou 
stavebných strojov. Dotácie z eurofondov získala v rokoch 2009 až 2011 na rozšírenie výroby a 
servisu, pričom boli pomerne vysoké v porovnaní s jej tržbami. Tie v posledných rokoch klesajú, 
spoločnosť dokonca vlani vykázala stratu a má aj malý nedoplatok na daniach. Zdá sa, že 
eurofondy neboli pre firmu prínosom ku konkurencieschopnosti a neposunuli ju k dlhodobému 
hospodárskemu rastu. Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie a 
otázky o využití a prínose eurofondov.  Eurofondy získavala v minulosti aj personálne 
prepojená spoločnosť Hyca, s.r.o.

* Daňový nedoplatok 826 €
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Názov prijímateľa: FAUN spol. s. r. o. 

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 520 266.79 €

IČO: 31409385

ADRESA: Štefánikova 710/67 905 01 Senica

Počet zamestnancov: 25 až 49

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Inovácia  technológie pre pekársku výrobu 25110120167 jún 09 júl  09 134 016.27 € 201 024.40 € 133 158.00 €

2 OP KaHR Zvýšenie kva l i ty výroby pekárskych produktov 25110120404 august 10 jún 11 209 244.00 € 313 866.00 € 209 244.00 €

3 OP KaHR Obstaranie inovatívnej technológie na  zvýšenie kva l i ty asortimentu pekárenských produktov 25110121119 máj 15 september 15 126 011.39 € 84 007.60 € 126 011.40 €

4 OP KaHR Zateplenie nehnuteľností spoločnosti  FAUN 25120120056 september 09 jún 10 56 476.94 € 84 715.41 € 51 853.39 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 4 525 748.60 € 683 613.41 € 520 266.79 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a 

koláčov
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Hospodárenie spoločnosti FAUN spol. s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá pekárskou produkciou, najmä chleba a koláčov. Od roku 2009 získala 
dotácie na inováciu technológie, ktoré boli v pomere k jej tržbám veľmi nízke. Tržby sa jej darí 
kontinulálne zvyšovať a udržiavať sa aspoň v symbolickom zisku s výnimkou dvoch výrazbe 
stratových rokov. Prínosy eurofondov zjavne nei sú veľké, podarilo sa však nimi firmu 
zastabilizovať a zlepšiť jej konkurencieschopnosť, čo sa odráža v raste tržieb. Vedenie 
spoločnosti si nenašlo čas na osobné stretnutie a zodpovedanie otázok o využití a prínose 
eurofondov, v telefonickom rozhovore sa však sťažovalo na veľkú mieru byrokracie pri 
eurofondových projektoch.  
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Názov prijímateľa: K R O N SK s. r. o. 

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 3 677 569.70 €

IČO: 36256561

ADRESA: Dolné Suroviny 996/1 905 01 Senica

Počet zamestnancov: 25 až 49

Dlhy a nedoplatky: Áno

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR „For best product“- zabezpečenie inovatívnej technológie pre spoločnosť K R O N SK, s .r.o.25110120181 máj 09 október 09 192 209.12 € 288 313.67 € 192 208.79 €

2 OP KaHR Upevnenie a  zvýšenie konkurencieschopnosti  KRON SK 25110120406 august 10 december 10 456 148.00 € 684 222.00 € 456 148.00 €

3 OP KaHR Obstaranie inovatívnej technológie K R O N SK,sro 25110120638 október 14 november 15 1 800 457.00 € 2 700 685.50 € 1 754 661.00 €

4 OP KaHR Inovácia  výrobného procesu v spoločnosti  KRON SK 25110120958 apríl  15 august 15 199 800.00 € 133 200.00 € 199 800.00 €

5 OP KaHR Rekonštrukcia  výrobno-skladového areálu 25120120105 apríl  15 júl  15 1 095 000.00 € 1 095 000.00 € 1 074 751.91 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 5 3 743 614.12 € 4 901 421.17 € 3 677 569.70 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Veľkoobchod s drevom, stavebným 

materiálom a sanitárnymi zariadeniami
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Hospodárenie spoločnosti K R O N SK s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť je veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitou. Eurofondy získala 
najprv okolo roku 2010 za 0,6 mil. eur a potom v rokoch 2014 až 2015 za zhruba tri milióny eur, 
smerovali najmä do inovatívnych technológií a rozšírenia skladového areálu. Dotácie tvorili 
pomerne malý pomer k tržbám firmy. Vlani sa však tržby spoločnosti znížili na polovicu a 
výrazne medziročne klesol aj zisk. Firma má v súčasnosti nedoplatky v Sociálnej poisťovni. 
Dotácie z eurofondov nepriniesli nárast konkurencieschopnosti, naopak, tržby sa prudko znížili. 
Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie a otázky o využití a prínose 
eurofondov. 

*Dlh na zdravotnom a sociálnom poistení 5 768 €
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Názov prijímateľa: ELEKTRO RECYCLING s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 4 527 963.66 €

IČO: 36057363

ADRESA: Príboj 549 976 13 Slovenská Ľupča

Počet zamestnancov: 50 až 99

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zavedenie inovatívneho technologického zariadenia 25110120302 máj 10 máj 11 385 500.00 € 385 500.00 € 385 500.00 €

2 OP KaHR Zavedenie inovat. technolog. zariadenia 25110120390 august 10 jún 12 2 551 929.00 € 2 551 929.00 € 2 551 929.00 €

3 OP KaHR Technologické zariadenie na  zhodnocovani 25110121059 december 14 jún 15 43 200.00 € 28 800.00 € 43 200.00 €

4 OP KaHR Zavedenie technológie na  úpravu, triedenie 25110121188 máj 15 december 15 1 060 000.00 € 1 060 000.00 € 1 060 000.00 €

5 OP ZaSI Rozš ír. kapaci ty na  zhod. odpadov z elektr.zariad. 24140110119 september 09 júl  10 490 519.82 € 327 013.21 € 487 334.66 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 5 4 531 148.82 € 4 353 242.21 € 4 527 963.66 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Recyklácia triedených materiálov
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Hospodárenie spoločnosti ELEKTRO RECYCLING s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá triedením a recykláciou odpadu. Eurofondy dostala od roku 2009 v 
celkovo piatich projektoch, najprv z operačného programu Životné prostredie na rozšírenie 
kapacity a neskôr z OP Konkurencieschopnosť najmä na technológie a zlepšenie procesov. 
Celkovo išlo o vyše 4,5 milióna eur. Dotácie boli pomerne vysoké, v pomere k tržbám firmy však 
relatívne primerané. Ekonomické výsledky spoločnosti sa však po prijatí dotácií výrazne zhoršili, 
z vysoko ziskovej firmy sa v posledných rokoch stala firma s oveľa nižším ziskom, dva roky 
dokonca vykazovala straty, hoci jej tržby jemne stúpali. Prínos eurofondov je teda 
neuspokojivý, nepriniesli zlepšenie konkurencieschopnosti, hoci treba poznamenať, že je to 
firma podnikajúca v nie úplne trhovo orientovanom odvetví, kde je využitie dotácií skôr 
ospravedlniteľné. Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie a otázky o 
využití a prínose eurofondov. 
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Názov prijímateľa: POLYSTON s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 1 693 500.00 €

IČO: 36035408

ADRESA: Družstevná 111 976 32 Badín

Počet zamestnancov: 10 až 19

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zvýšenie konkurencieschopnosti  podniku POLYSTON s . 25110120180 máj 09 august 09 108 000.00 € 108 000.00 € 108 000.00 €

2 OP KaHR Prostredníctvom inováce a  rozš írenia  výrobného programu spoločnosti  POLYSTON s .r.o. zabezpečiť rast konkurencieschopnosti  a  zamestnanosti25110120351 november 11 apríl  12 410 000.00 € 410 000.00 € 410 000.00 €

3 OP KaHR Kontinuálne zariadenie pre odl ievanie a  úpravu SOLID SURFACE25110120709 máj 14 december 15 1 075 000.00 € 1 075 000.00 € 1 075 000.00 €

4 OP KaHR Inovácia  výrobného postupu opracovania  25110120947 júl  15 november 15 100 500.00 € 100 500.00 € 100 500.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 4 1 693 500.00 € 1 693 500.00 € 1 693 500.00 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba ostatných plastových výrobkov, výroba 

betónových výrobkov na stavebné účely
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Hospodárenie spoločnosti POLYSTON s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť vyrába, upravuje a distribuuje nábytok, sanitu a vybavenie z plastových materiálov 
ako umelý kameň a podobne. Dotácie z eurofondov dostala najmä na inováciu výrobných 
zariadení v štyroch projektoch od roku 2009. Vysoká pomoc prišla do firmy najmä v roku 2015, 
keď si nechala z bruselských peňazí zadotovať technológiu na odlievanie plastov za vyše milión 
eur, čo bola takme výška jej ročných tržieb. V tomto zmysle sa takáto pomoc zdá byť prehnaná, 
aj keď v nasledujúcom roku sa tržby firmy mierne zvýšili a môže sa to prejaviť v dlhšom 
časovom intervale. Ziskovosť však ostáva dlhé roky iba symbolická s jedinou výnimkou roku 
2012, možno teda predpokladať, že eurofondy neprispeli k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
firmy. Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie a otázky o využití a 
prínose eurofondov. 
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Názov prijímateľa: BRIK a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 746 566.45 €

IČO: 36045802

ADRESA: Dolná 101/74 967 01 Kremnica

Počet zamestnancov: 50 až 99

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Podpora  účasti  výrobnej spoločnosti  BRIK 25110120246 máj 10 január 11 99 761.55 € 99 761.55 € 99 761.55 €

2 OP KaHR Inovácia  výroby pre rast konkurencieschop. fi rmy 25110120433 september 11 január 12 268 523.50 € 268 523.50 € 268 523.46 €

3 OP KaHR Podpora  účasti  výrobnej spoločnosti  BRIK, a .s . 25110120514 október 13 jún 15 48 326.50 € 48 326.50 € 0.00 €

4 OP KaHR Výskum správania  sa  rôznych druhov náter. látok 25110320053 január 13 september 15 588 138.00 € 392 092.00 € 0.00 €

5 OP ZaSI Rozvoj adaptabi lnej a  flexibi lnej pracovnej s i ly 27110230494 august 10 december 11 490 068.59 € 210 029.40 € 378 281.44 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 5 1 494 818.14 € 1 018 732.95 € 746 566.45 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Výroba ostatného nábytku
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Hospodárenie spoločnosti BRIK a. s.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou nábytku, eurofondové dotácie získala v rokoch 2010 až 2012 na 
inováciu výroby a hlavne na rozvoj pracovných síl, neskoršie eurofondy vo väčšom objeme 
určené na výskum nakoniec nečerpala. Objem dotácií je v porovnaní s výškou jej tržieb 
primeraný, prekvapivé je však, že najväčší finančný objem získala na personálne projekty. Tržby 
spoločnosti v nasledujúcom období stagnovali  a po dvoch stratových rokoch sa vrátili k 
symbolickému zisku, prínos eurofondov k hospodárskemu rastu je teda minimálny. Vedenie 
spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie a otázky o využití a prínose 
eurofondov. 
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Názov prijímateľa: Banskobystrický pivovar a. s.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 1 845 489.54 €

IČO: 36352802

ADRESA: Sládkovičova 37 974 05 Banská Bystrica

Počet zamestnancov: 50 až 99

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Prezentácia  originá lnej chuti  a  tradičnej receptúry s lovenského piva  „URPINER“25110120053 jún 09 apríl  10 49 789.04 € 49 789.05 € 47 496.25 €

2 OP KaHR Nákup inovatívneho technologického vybavenia  25110121178 august 13 júl  15 1 490 000.00 € 1 490 000.00 € 1 490 000.00 €

3 OP KaHR Zefektívnenie využi tia  energetických zdrojov v technologickom procese výroby.25120120151 október 15 december 15 307 993.40 € 251 994.60 € 307 993.29 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 3 1 847 782.44 € 1 791 783.65 € 1 845 489.54 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Výroba piva
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Hospodárenie spoločnosti Banskobystrický pivovar a. s.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou piva najmä značky Urpín, prípadne ďalších. Eurofondy dostala 
od roku 2009, ale najmä v rokoch 2013 až 2015 na získanie nových technológií, neskôr aj 
menšiu dotáciu na energetiku. Dotácie boli dosť vysoké, v pomere k tržbám firmy však 
primerané. Tržby spoločnosti postupne rastú a udržiava si aj slušnú ziskovosť, najmä v rámci 
potravinárskeho odvetvia, ktorá sa po realizácii inovácií zdvojnásobila. Prínos eurofondov preto 
možno hodnotiť ako uspokojivý, pričom sa zrejme prejaví aj v dlhodobom horizonte. Vedenie 
spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie a otázky o využití a prínose 
eurofondov. 
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Názov prijímateľa: Kláštorná s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 2 155 999.67 €

IČO: 35736216

ADRESA: Jantárová 30 040 01 Košice

Počet zamestnancov: 10 až 19

Dlhy a nedoplatky: Áno Konkurz navrhnutý, ale vzatý späť 14.3.2016

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Zvýšenie konkurencieschopnosti  Kláštorná s .r.o. 25110120011 október 09 august 10 2 167 164.31 € 2 167 164.31 € 2 155 999.67 €

2 OP KaHR Inovácia  a  intenzi fikácia  výrobných technológi í spoločnosti  Kláštorná s .r.o. implementáciou inováci í a  technologických transferov25110120670 december 14 jún 15 1 099 750.00 € 1 099 750.00 € 0.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 2 3 266 914.31 € 3 266 914.31 € 2 155 999.67 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba nealkoholických nápojov; produkcia 

minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
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Hospodárenie spoločnosti Kláštorná s. r. o.

tržby dotácie zisk

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberala plnením a distribúciou minerálnej vody Kláštorná, ktorá mala silné 
postavenie na slovenskom trhu. Firma získala dotáciu na inováciu výrobných technológií a 
rozšírenie produkcie v roku 2010, projekt stál celkovo 4,3 mil. eur, z toho polovica z 
eurofondov. V nasledujúcich rokoch sa však firma prepadla do obrovskej straty a v roku 2014 
úplne zastavila výrobu a dostala sa do reštrukturalizácie. Bol to aj dôsledok problémov 
materskej investičnej spoločnosti Skyside z Košíc. Kláštorná má stále nedoplatky voči 
poisťovniam a štátu za vyše pol milióna eur, v roku 2016 bol na ňu navrhnutý konkurz, napokon 
však bola žiadosť stiahnutá. Prínos eurofondov k zvýšeniu konkurencieschopnosti a rastu je 
znehodnotený krachom spoločnosti, možno teda dotácie pokladať za neefektívne. Nepodarilo 
sa získať informácie o tom, či sa štátne úrady usilovali získať späť technológie, ktoré sa 
dotáciami financovali alebo kapitalizovať svoje pohľadávky.  Nepodarilo sa skontaktovať s 
vedením spoločnosti s cieľom položiť otázky o efektivite využitia eurofondov. Spoločnosť má 
zverejnené kontakty na internetovej stránke, sú však nefunkčné.

*DLh na zdravotnom a sociálnom poistení, dlh na daniach 560-tis. €.
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Názov prijímateľa: ISO &  spol s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 2 059 209.90 €

IČO: 36368521

ADRESA: Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš

Počet zamestnancov: 25 až 49

Dlhy a nedoplatky: Áno

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Technológia  zámočníckeho s trediska  – rast zamestnanosti , produktivi ty práce a  rozvoja  spoločnosti  ISO & spol ,s .r.o. 25110120345 máj 10 apríl  12 392 743.50 € 392 743.50 € 392 743.50 €

2 OP ŽP Nákup technologickej l inky na  recykláciu 24140110127 október 09 december 11 1 667 944.80 € 1 111 963.20 € 1 666 466.40 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 2 2 060 688.30 € 1 504 706.70 € 2 059 209.90 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:
Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
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Hospodárenie spoločnosti ISO &  spol. s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá stavebnou výrobou, remeselnými prácami, strojárstvom, ako aj 
dopravou a recykláciou stavebného odpadu. Dotácie smerovali v rokoch 2009 až 2012 najmä 
do novej linky na recykláciu stavebného odpadu - vo výške viac ako jeden a pol milióna eur. 
Výsška dotácií bola pomerne vysoká - zhruba polovica ročných tržieb. Spoločnosti sa odvtedy 
výrazne znížili tržby a zhoršila ziskovosť, obrat nastal až v minulom roku. Spoločnosť však má 
nedoplatky v Sociálnej poisťovni a na daniach. Prínos dotácií k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
a hospodárskeho rastu sa zdajú byť málo úspešné a efektívne. Vedenie spoločnosti 
neodpovedalo na žiadosť o osobné stretnutie a otázky o využití a prínose eurofondov. 

*Dlh na sociálnom poistení a daniach 18-tis. €
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Názov prijímateľa: ATTACK s. r. o.

CELKOVÁ HODNOTA VYČERPANÝCH PROSTRIEDKOV 662 429.57 €

IČO: 36404489

ADRESA: Dielenská Kružná 5020 038 61 Vrútky

Počet zamestnancov: 50 až 99

Dlhy a nedoplatky: Nie

Projekt 

č.
Operačný program Názov projektu

Identifikačné číslo 

projektu
Začiatok realizácie Koniec realizácie

Zazmluvnené 

prostriedky
Vlastné prostriedky

Vyčerpané 

prostriedky

1 OP KaHR Podpora   účasti   podniku  ATTACK,  s .r.o.  na  medzinárodných výstavách a  obchodných mis iách25110120055 jún 09 máj 11 100 790.06 € 100 790.07 € 80 355.62 €

2 OP KaHR Prezentácia  spoločnosti  ATTACK, s .r.o. na  domácich a  medzinárodných výstavách25110120520 september 13 apríl  15 46 762.37 € 46 762.37 € 42 708.95 €

3 OP KaHR Zavedenie inovatívnej a  ekologickej výrobnej technológie v spoločnosti  ATTACK, s .r.o..25110120652 február 15 november 15 539 365.00 € 539 365.00 € 539 365.00 €

4 OP KaHR Rozvoj    ekologickej    výrobnej    základne    v    spoločnosti  ATTACK, s .r.o. zakúpením inovatívnej a  vyspelej technológie na  výrobu akumulačných nádrží 25110121146 december 14 jún 15 169 371.60 € 112 914.40 € 0.00 €

SÚČTY POČET PROJEKTOV: 4 856 289.03 € 799 831.84 € 662 429.57 €

Prevládajúca náplň 

podnikania:

Výroba radiátorov ústredného kúrenia a 

bojlerov
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Hospodárenie spoločnosti ATTACK s. r. o.

tržby dotácie zisk/strata

Celkové hodnotenie:

Spoločnosť sa zaoberá kovovýrobou - najmä radiátorov a bojlerov. Malú dotáciu získala ešte 
začiatkom desaťročia, okolo roku 2015 čerpala vyše polmiliónovú dotáciu na získanie nových 
inovatívnych technológií. V pomere k jej tržbám sú dotácie veľmi malé, po získaní veľkého 
eurofondového projektu sa tržby o niečo zvýšili, zisk však ostal na symbolickej úrovni. Prínos 
eurofondov k zlepšeniu konkurencieschopnosti sa zatiaľ prejavil iba málo, efekt však môže 
zosilnieť v dlhodobom horizonte. Vedenie spoločnosti neodpovedalo na žiadosť o osobné 
stretnutie a otázky o využití a prínose eurofondov. 


