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Podnikateľka Slovenska 2011 – Úspech pristane každej 

 

 
Bratislava, 19. septembra 2011 –   Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
v spolupráci s Top Centrom Podnikateliek hľadá najúspešnejšie podnikateľky Slovenska.  
Majiteľky obchodných spoločností a živnostníčky, ktoré podnikajú minimálne jeden rok, sa môžu 
uchádzať o prestížny titul najúspešnejšej podnikateľky v rámci projektu Podnikateľka Slovenska 2011.  
 
Záštitu nad projektom aj tento rok prevzala manželka prezidenta SR, pani Silvia Gašparovičová.  
„Vzhľadom na to, že vidím veľký význam podnikania malých a stredných podnikov a najmä žien, rozhodla 
som sa opäť prevziať nad súťažou Podnikateľka Slovenska 2011 záštitu. Teší ma, že cieľom tohto 
tradičného ocenenia je podporiť a propagovať úspešné ženy – podnikateľky a aj týmto spôsobom 
motivovať ženy, ktoré ešte len plánujú začať podnikať.“ 
 
Hlavnou podmienkou pre účasť v súťaž je, aby podnikateľky vlastnili aspoň 50% podiel v spoločnosti 
a podnikali minimálne jeden rok. Do súťaže sa môže podnikateľka prihlásiť sama, prípadne ju môžu 
nominovať jej priatelia, zamestnanci, rodina a pod.  
 
Prihlásené podnikateľky rozdelí hodnotiaca komisia do 3 kategórií.  
 
Vynikajúca podnikateľka  
- podniká 3 a viac rokov, je obchodnou spoločnosťou alebo živnostníčkou (ktorá zamestnáva 3 a viacerých 
zamestnancov. 

 
Začínajúca podnikateľka 
- podniká viac ako 12 mesiacov, max. však 3 roky, je obchodnou spoločnosťou alebo živnostníčkou. 
 
 

Úspešná živnostníčka 
- je živnostníčkou, ktorá podniká viac ako 3 roky a zamestnáva max. 2 zamestnancov. 
 

Termín podania prihlášok: 21. októbra 2011 
 
Hlavnou cenou je osobný automobil.  
 
Viac informácií na www.podnikatelkaslovenska.sk 
 
 

O NARMSP 
NARMSP bola založená v roku 1993 za účelom podpory sektora malého a stredného 
podnikania, zvýšenia jeho konkurencieschopnosti a uľahčenie prístupu ku kapitálovým zdrojom. Podieľala 
sa na implementácii predvstupových programov PHARE a od mája 2004 i na implementácii 
štrukturálnych fondov a štátnych programov. Poskytuje tiež poradenstvo v jednotlivých regiónoch SR 
prostredníctvom spolupracujúcich organizácií (13 regionálnych poradenských a informačných centier, 5 
podnikateľských inovačných centier, 9 centier prvého kontaktu, 16 podnikateľských/technologických 
inkubátorov a dcérskej spoločnosti Fond fondov, s.r.o.).  
 
KONTAKT 
Mgr. Katarína Schmidtová, vedúca oddelenia komunikácie, schmidtova@nadsme.sk 
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