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UDRŽATEĽNÉ FINANCOVANIE AKTIVÍT MVO

Online kurzy / Semináre / Inkubátor-akcelerátor projektov
obecných sociálnych podnikov, neziskoviek a podnikateľov
sobota, 18. júna 2022

Pripravuje Akadémia sociálnej ekonomiky vďaka podpore Slovenskej sporiteľne, Nadácie ERSTE Stiftung, Nadácie Ekopolis a z grantového programu
Active Citizens Fund – Slovakia, zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín
na Slovensku.



ODOLNÝ FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán je dokument, ktorý obsahuje ekonomické ciele ako 
aj stratégiu na ich dosiahnutie.



Možno sme mali radšej postaviť loď namiesto tohto...



FINANČNÝ PLÁN BY MAL POZOSTÁVAŤ 
Z NASLEDUJÚCICH ČASTÍ:

• Analýza finančnej situácie podniku
• Plán investícií
• Plán tržieb na základe prognózy predaja
• Doplnkové zdroje (crowdfunding alebo granty, NFP a pod.)
• Plánované finančné výkazy podniku

• Výkaz ziskov a strát (výsledovka)
• Súvaha
• Prehľad peňažných tokov 

(projekcia príjmov a výdavkov, reálna hotovosť)
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FINANCOVANIE

Existujú síce oblasti podnikania, v ktorých môžete začať prakticky 
bez štartovacieho kapitálu, no častejšie sa vyskytuje situácia, 
že na rozbeh podnikania potrebujete financie, ktorými budete zo 
začiatku hradiť náklady na tovar, materiál či výdavky na mzdy 
zamestnancov, kým nezačnete generovať dostatočné príjmy 
na pokrytie všetkých nákladov.
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Aké zdroje využívajú sociálni podnikatelia 
na rozbeh podnikania najčastejšie?

Možnosti financovania podnikania:
• vlastné úspory / kapitál (rodina a priatelia),
• komunitná podpora / kolektívne financovanie (crowdfunding),
• strategickí partneri, „angel“ / „venture capital“ investori
• Kvázi/ekvitný nástroj (Erste kvázi-kapitál)
• Investičné fondy pre sociálnu ekonomiku (SIH - CB ESPRI a SI)
• granty a dotácie na podnikanie / štátne programy podpory 

podnikania / EÚ fondy,
• banky / bankové úverové financovanie,
• IPO a verejná ponuka akcií / trh cenných papierov.
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Aké zdroje využívajú začínajúci sociálni 
podnikatelia na rozbeh podnikania 
najčastejšie?
Najväčším zdrojom verejných finančných prostriedkov určených pre podporu 
sociálneho podnikania je Operačný program Ľudské zdroje z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom 
Slovak Investment Holding-u. 

Dôležitým zdrojom je i Program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej inovácie (EaSI), ktorého cieľom je podporovať zamestnanosť, 
sociálnu politiku a pracovnú mobilitu v celej EÚ.

Akčný plán EÚ pre sociálne hospodárstvo - Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť 
príspevok organizácií sociálneho hospodárstva k spravodlivému a udržateľnému 
rastu. Posilní sociálne investície a podporí subjekty sociálneho hospodárstva pri 
ich zakladaní, rozširovaní, inovovaní a pri vytváraní pracovných miest.
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https://www.ludskezdroje.gov.sk/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=sk
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=sk
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12743-Akcny-plan-EU-pre-socialne-hospodarstvo_sk


Dodatočné informácie:
info o Investičných fondoch pre sociálnu ekonomiku (SIH - CB ESPRI a SI)
https://www.sih.sk/aktuality/slovak-investment-holding-cb-espri-and-social-
innovators-launch-investment-funds-for-social-economy

info o kváziekvite Erste
https://www.erstegroup.com/en/about-us/social-banking/social-finance/quasi-
equity

info o Programe úverového financovania pre neziskovky a subjekty sociálnej 
ekonomiky
https://www.slsp.sk/neziskovky

info o kurze Sociálne podnikanie pre neziskovky
https://www.estudium.akademiase.sk/kurzy/socialne-podnikanie-pre-
neziskovky/
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