Čo je SBA?
Slovak Business Agency vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR.
Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora, ktorej cieľom je podpora malých
a stredných podnikateľov.
Zakladajúcimi členmi SBA sú Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov
Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.

Podnikanie
na Slovensku
Malé a stredné podniky (MSP) sú hybnou silou slovenského hospodárstva.
Tu je pár čísiel a faktov, ktoré vás možno prekvapia :

• v roku 2015 tvorili MSP 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov,
poskytovali pracovné príležitosti takmer trom štvrtinám aktívnej pracovnej sily v podnikovej
ekonomike (73,6%) a podieľali sa viac ako polovicou (52,8 %) na tvorbe pridanej hodnoty

• prispievajú k tvorbe pracovných miest, k hospodárskemu rastu a zabezpečujú sociálnu
stabilitu, zároveň podnecujú podnikateľského ducha, a preto majú zásadný význam
z hľadiska podpory konkurencie schopnosti a zamestnanosti

• z 531 729 aktívnych podnikateľských subjektov v roku 2015 bolo ako MSP evidovaných
531 729 subjektov

FINANČNÉ
PROGRAMY
SBA

Mikropôžičky
Program funguje od roku 1997 a je určený rovnako pre etablovaných, ako aj pre začínajúcich
podnikateľov. Mikropôžičky sú jednoduché, dostupné a možno ich predčasne splatiť
bez ďalších poplatkov. Výhodou sú aj minimálne poplatky a dobrá úroková sadzba.

Kto môže dostať pôžičku?

Mikropodnik (zamestnáva menej ako 10 zamestnancov) alebo malý podnik
(zamestnáva do 50 zamestnancov).

Koľko môžete dostať?

Minimálna výška pôžičky je 2 500 eur, maximálna 50 000 eur.

Keď chcete financovať prevádzku:

Doba splatnosti je stanovená od 6 mesiacov až do 4 rokov s možnosťou odkladu
splátok istiny až do 6 mesiacov od čerpania úveru.

Keď chcete financovať investičný zámer:

Doba splatnosti je stanovená na 6 mesiacov až 8 rokov s možnosťou
odkladu splátok istiny až do 12 mesiacov od čerpania úveru.

Chcete vedieť viac?

www.sbagency.sk/mikropozicky

Rizikový
kapitál
SBA investuje do inovatívnych firiem od roku 1995. V prípade, že sa zaujímate o investíciu,
pomôcť vám môžu tieto fondy a produkty:

Slovenský rastový kapitálový fond a. s. (SRKF)

Jeho cieľom je nadobúdať majoritné a minoritné obchodné podiely a poskytovanie príspevku
do vlastného imania úspešných slovenských spoločností a projektov, ktoré poskytujú
primeraný profil výnosnosti a rizika.

Fond inovácií a technológii (FIT)

Orientuje sa na startupy, ktoré svoj nápad zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú
ho ďalej uviesť na trh. Podporuje oblasti ako životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie,
priemyselné inovácie, e-commerce, informačné technológie, telekomunikácie, technológie
pre zlepšenie života či softvérové riešenia. Podporuje aj projekty od výskumníkov, vedcov
a študentov z rozličných oblastí.

Kombinované produkty

SBA tiež kombinuje úverové produkty s rizikovým kapitálom a mentoringom.

NEFINANČNÉ
PROGRAMY
SBA

Národné
podnikateľské
centrum
Národné podnikateľské centrum (NPC) predstavuje jednotné miesto typu „one-stop-shop“
poskytujúce široké portfólio informácií a doplnkových služieb pre začínajúcich a etablovaných
podnikateľov v rôznych štádiách životného cyklu, záujemcov o podnikanie, ako aj kreatívnych
a inovatívnych ľudí, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktu.
SBA realizuje NPC v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj a Národného projektu
NPC v regiónoch.

Hlavné piliere NPC

•
•
•
•
•
•

Front Office
Akceleračný program
Inkubačný program
Stážový program
Rastový program
Creative Point

Kde nás nájdete

V každom krajskom meste na Slovensku.

Front
Office
Front Office je klientske centrum, ktoré je tu pre všetkých záujemcov o podnikanie, ale aj pre
etablovaných malých a stredných podnikateľov. Pracovníci tímu Front Office zodpovedia
všetky vaše otázky týkajúce sa podnikateľských začiatkov a rozbehu podnikania, ale pomôžu
vám zorientovať sa aj v širokej palete služieb SBA a partnerských organizácií, ktoré môžete
využívať bezplatne v Národnom podnikateľskom centre ako v Bratislave, tak aj v ostatných
krajských mestách.
Front Office Bratislava môžete osobne navštíviť na Karadžičovej 2 v budove Twin City A na
prízemí. Radi vám pomôžeme od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 17:30.

Chcete vedieť viac?

Aktuálny zoznam partnerov Front Office a ďalšie užitočné
informácie nájdete tu: www.npc.sk

Akceleračný
program
Máte podnikateľský nápad, ale neviete ako ho naštartovať? Tento program je určený
všetkým nepodnikateľom, ktorí snívajú o rozbehnutí vlastného biznisu.

Čo konkrétne program ponúka?

•
•
•
•
•

odborné poradenstvo na rôzne témy súvisiace so štartom podnikania
odborné, motivačné a networkingové semináre a workshopy
kurz podnikateľských zručností
letnú školu
coworking v centre mesta, kde môžete pracovať na svojom podnikateľskom projekte
a stretávať sa s množstvom ďalších budúcich podnikateľov

Stále málo? Máme pre vás aj službu Akcelerátor

Prihláste sa do tzv. Akcelerátora, 4–mesačného intenzívneho cyklu, ktorý vám pomôže
naštartovať vašu podnikateľskú kariéru. Skúsení mentori a lektori sa spolu s vami budú
venovať rozbehu vášho podnikateľského nápadu od nuly až po fungujúci biznis.
Na jednom mieste získate odborné a praktické zručnosti, rady od skúsených podnikateľov
a navyše máte možnosť stretnúť množstvo zaujímavých ľudí.

Chcete vedieť viac?
Napíšte nám na ap@npc.sk

Inkubačný
program
Program je určený pre začínajúcich podnikateľov, ktorí pri vstupe do programu
neprekročili 3 roky od dátumu registrácie do ORSR, ŽRSR, resp. iného samostatného registra,
ktorý oprávňuje na podnikanie.

Čo konkrétne program ponúka?

•
•
•
•
•

max. 3-ročný pobyt v inkubátore NPC Bratislava, ktorý na rozlohe 380 m2 ponúka
40 pracovných miest, 5 zasadacích miestností, zvukovo-obrazové štúdio so základným
vybavením umožňujúcim tvorbu vlastných audiovizuálnych prezentácií a takisto internet
a kopírku
individuálny mentoring s expertmi z praxe počas prvého roku pobytu v inkubátore
odborné poradenstvo na biznis témy počas celého pobytu firmy
networkingové príležitosti na každom kroku
max. 3-ročný pobyt platí aj pre virtuálnych členov, ktorým program ponúka aj spoločný
virtuálny priestor, virtuálne školiace a rokovacie miestnosti

Chcete vedieť viac?
Napíšte nám na ip@npc.sk

Stážový
program
Tento program umožňuje začínajúcim podnikateľom aj nepodnikateľom získať
prostredníctvom účasti na zahraničných stážach a podujatiach cenné kontakty a skúsenosti
s podnikaním na vyspelých zahraničných trhoch. Prihlásiť sa môžu začínajúci podnikatelia,
ktorí pôsobia na trhu menej ako 3 roky a fyzické osoby nepodnikatelia
vo veku od 18 do 35 rokov.

Čo konkrétne program ponúka?
Zahraničné stážové pobyty

•
•
•

pracovné miesto v prestížnom podnikateľskom centre v USA, Izraeli alebo Singapure
v rámci 3-mesačného pobytu
individuálny mentoring a odborné poradenstvo
možnosť zúčastniť sa na networkingových eventoch a na rôznych iných podujatiach

•
•
•
•

pracovné miesto v inkubátore NPC a príslušné odborné poradenstvo v rámci domácej
časti pobytu
pracovné miesto v prestížnom podnikateľskom centre na území niektorého členského
štátu EÚ v rámci mesačného pobytu
individuálny mentoring a odborné poradenstvo
možnosť zúčastniť sa na networkingových eventoch a na rôznych iných podujatiach

Kombinované stážové pobyty

Odborné podujatia

•

vstup na podujatie organizované na území EÚ, ktorého cieľom je umožniť podnikateľovi
porovnať svoj podnikateľský nápad s konkurenciu a získať tak prehlaď o aktuálnych
trendoch a novinkách, ktoré môže následne zapracovať do svojho podnikania

Chcete vedieť viac?
Napíšte nám na sp@npc.sk

Rastový
program
Rastový program ponúka unikátnu príležitosť pre všetkých podnikateľov v rôznych etapách
ich rastu. Ak chcete rozvíjať svoju firmu efektívne, využite služby tohto programu.

Čo konkrétne program ponúka?

•
•
•
•
•
•

odborné poradenstvo a mentoring
školenia, kurzy, workshopy
informačné podujatia
inšpiratívne príklady úspešných firiem
účasť na medzinárodných odborných podujatiach
účasť na zahraničných veľtrhoch a výstavách

Chcete vedieť viac?
Napíšte nám na rp@npc.sk

Creative
Point
Tvorivá dielňa, ktorá v rámci Národných projektov NPC II – BA Kraj a NPC v regiónoch
ponúka množstvo príležitostí, ako zmeniť inovatívne myšlienky na hmatateľný produkt.

Čo všetko vás v Creative Pointe čaká?

•
•
•
•

bezodplatné užívanie strojov a technológií
možnosť výroby prototypu, dizajnu
pravidelné workshopy, odborné a popularizačné podujatia
exkurzie

•
•
•
•
•

CNC frézy a sústruhy
3D tlačiarne
laserové a vyrezávacie stroje
elektrotechnické stroje a príslušenstvo
HiTech elektronické stavebnice a programovateľné minipočítače

Aké máme technológie?

Podpora
internacionalizácie
MSP
Podnikáte a chcete si získať klientov aj za hranicami Slovenska? Tento projekt si kladie
za cieľ posilniť internacionalizáciu malých a stredných podnikov (MSP) tak, aby sa vo väčšej
miere zapájali do medzinárodných spoluprác a úspešne prerazili aj na zahraničných trhoch.
SBA realizuje internacionalizačné aktivity v rámci Národného projektu Podpora
internacionalizácie MSP.
O podporu sa môžu uchádzať malé a stredné podniky zo všetkých slovenských krajov
s výnimkou podnikov z Bratislavského samosprávneho kraja.

Čo konkrétne projekt ponúka?

•
•
•
•
•
•

poskytovanie krátkodobého a dlhodobého individuálneho poradenstva
účasť MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí
propagácia MSP prostredníctvom online médií
poradenstvo pri príprave žiadostí o podporu z komunitárnych programov EÚ
zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ
podpora eshopového podnikania

Monitoring
podnikateľského
prostredia
Obsahom projektu je systematicky monitorovať podnikateľské prostredie v SR a ďalších
krajinách EÚ (pre potreby komparácie) prostredníctvom prieskumov a analýz v kontexte
iniciatívy Small Business Act for Europe (SBAfE). Cieľom je zabezpečiť komplexné informácie
o podnikateľskom prostredí s dôrazom na SBAfE. SBA realizuje monitoring v rámci
Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním
princípu „Think Small First“.

Čo konkrétne projekt ponúka?

•
•
•

konferencie, diskusie a konzultácie zamerané na pravidelné zisťovanie názorov
podnikateľov
monitoring podnikateľského prostredia mimo Bratislavského samosprávneho kraja
monitoring podnikateľského prostredia v rámci Bratislavského samosprávneho kraja

OSTATNÉ
PROGRAMY
A AKTIVITY

Startupy
SBA podporuje aj startupy a inovatívne podnikateľské nápady, ktoré majú šancu preraziť
na celosvetovom trhu. V rámci tohto programu agentúra realizuje tri hlavné aktivity:
Startup Sharks, Startup Sea, Startup Ocean

Startup Sharks (pre širokú verejnosť a pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov

do päť rokov od začiatku podnikateľskej činnosti)
tréningy a školenia v oblastiach ako: základy podnikania, finančný, marketingový,
podnikateľský plán, predaj, ľudské zdroje, cenotvorba, globalizácia podnikania,
technologické poradenstvo, právne, daňové, účtovné poradenstvo, poradenstvo
v oblasti digitálneho marketingu
individuálne odborné poradenstvo a pomoc od odborných expertov, mentorov a lektorov
poplatky za bankové služby priamo súvisiace so zakúpením vstupeniek a zabezpečením
účasti príjemcov na podujatiach doma i v zahraničí
poplatky za účasť slovenských začínajúcich podnikateľov na domácich
alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie
a startupy, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie,
účastníckych poplatkov a výdavkov na propagáciu na podujatí

•
•
•
•

Startup Sea (pre začínajúcich podnikateľov, ako aj podnikateľov, najmä startupy)

•
•
•
•

konzultácie a odborné poradenstvo spojené so spracovaním štúdie realizovateľnosti
poradenstvo pri dokončení vývoja produktu alebo zhotovení funkčného prototypu,
vrátane testovania a úvodnej prezentácie
pomoc s programovaním, marketingom, kampaňami na zabezpečenie testovania
myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi
poradenstvo pri cenotvorbe, marketingových prieskumoch a vytváraní projektového tímu

Startup Ocean (pre podnikateľov, najmä startupy)

•

úhrada výdavkov na súvisiace poradenstvo a účasť začínajúcich podnikateľov
prostredníctvom stáží v renomovaných svetových vedecko-technologických centrách,
akcelerátoroch, resp. špecializovaných organizáciách na podporu začínajúcich
podnikateľov

Podpora úspešnej
podnikateľskej praxe
SBA vďaka Podpore úspešnej podnikateľskej praxe podporuje záujemcov o podnikanie a
snaží sa posunúť ďalej ich podnikateľské nápady. Zároveň je cieľom poukázať na to, že
podnikanie môže byť atraktívne. Tým, ktorí majú záujem začať, ponúkame prezentáciu
pozitívnych príkladov podnikateľskej praxe, sprostredkúvame ich skúsenosti, ako aj poznatky
úspešných startupistov, čo posilňuje dôveru verejnosti v zmysel a podstatu podnikania.

Čo konkrétne aktivita ponúka?

•
•
•
•
•

vytvorenie priaznivého prostredia pre stimuláciu vzniku a rozvoja MSP a budovanie
ekosystému startupov
zlepšenie dostupnosti informácií o podnikaní a propagáciu príkladov podnikateľskej praxe
podporu vstupu do podnikania a rozvoja inovačných aktivít záujemcov
podporu vzniku inovatívnych podnikov
posilnenie dôvery spoločnosti v prospešnosť postavenia
podnikateľov a podnikateliek

Chcete vedieť viac?
www.sbagency.sk

Podpora internetovej
ekonomiky
Vedeli ste, že podiel internetovej ekonomiky je na Slovensku dokonca silnejší ako podiel
bankovníctva či telekomunikácií? Online podnikanie má potenciál rásť a práve preto SBA
realizuje aktivitu s názvom Podpora internetovej ekonomiky. Jej cieľom je motivovať širokú
verejnosť k podnikaniu na internete a vyškoliť záujemcov v používaní online nástrojov.

Čo všetko spadá pod túto aktivitu?

•
•
•
•

workshopy, semináre a vzdelávacie podujatia na online témy
inšpiratívne podujatia s lídrami z online sféry podnikania
digitalizovanie informovanosti a užitočné mobilné aplikácie
ebooky na témy ako internetový obchod, content marketing, crowdfunding
či sociálne siete

Chcete vedieť viac?

Stiahnite si bezplatne do hĺbky rozpracované ebooky, pozrite si videá
so skúsenými online podnikateľmi alebo sa inšpirujte prezentáciami
z uskutočnených workshopov.
To všetko na www.podnikaj.online

Podpora rodinného
podnikania
Len 30 percent rodinných podnikov podľa dostupných štúdií prežije po druhú generáciu,
v prípade tretej generácie je to len 10 až 15 percent. Aj preto vznikla schéma na podporu
rodinného podnikania. Kladie si za úlohu vytvárať vhodné podmienky na rozvoj
a životaschopné podnikanie rodinných podnikov na Slovensku. Tak, aby úspešne zvládli
všetky prekážky, pretože udržateľnosť je pre tento typ podnikov kľúčovým faktorom.
Služba je určená pre mikro, malých a stredných podnikateľov – fyzické a právnické osoby,
ktoré spĺňajú definíciu MSP.

Čo konkrétne schéma ponúka?

Nefinančnú pomoc nepriamou formou:
ako sú informácie a poradenstvo v oblasti podnikania
vzdelávanie v oblasti podnikania
organizovanie a podporu účastí na výstavách, domácich, medzinárodných
či kooperačných podujatiach alebo iných aktivitách zameraných na podporu podnikania
cielené posilňovanie potenciálu MSP, ktoré smeruje k zvyšovaniu jeho výkonu
dlhodobé odborné poradenstvo a odborný tréning pre zlepšenie podnikateľských
zručností a odborný rast.

•
•
•
•
•

Centrum lepšej
regulácie
SBA sa v rámci odboru s názvom Centrum lepšej regulácie venuje hodnoteniu dopadov
legislatívy na malých a stredných podnikateľov, snaží sa znižovať neprimeranú regulačnú
záťaž MSP a sprostredkúva spätnú väzbu medzi nimi a predkladateľmi legislatívy.
Cieľom odboru sú lepšie zákony pre mikro, malé a stredné podniky (MSP).

Čomu sa CLR venuje?

•
•
•
•

identifikácia vplyvov legislatívy a ich vyčíslenie
hodnotenie efektu gold-platingu
navrhovanie opatrení na optimalizáciu zaťaženia MSP v súlade s princípom
„Najskôr myslieť v malom, (zjednodušené režimy pre MSP)
odborný garant ankety Byrokratický nezmysel roka

Doterajšie zaujímavé výsledky:

•
•

vylepšenie obsahovej stránky zákonov a ušetrenie financií v rozsahu 8,2 mil. eur pre MSP
vďaka zmene pracovnej zdravotnej služby
ušetrenie financií v rozsahu 3,4 milióna eur v dôsledku identifikácie nadmernej záťaže
MSP spojenej s koncesionárskymi poplatkami a zastavenie ich zvýšenia

Chcete vedieť viac?
www.lepsiezakony.sk

Analýzy
podnikateľského
prostredia
SBA už od svojho vzniku monitoruje podnikateľské prostredie, spracúva tematické
a informačné dokumenty o MSP či identifikuje bariéry v podnikaní MSP.
Na základe štatistických a iných údajov následne pravidelne sleduje a vyhodnocuje jednotlivé
ukazovatele a spracúva ich do podoby analýz. Jednou z aktivít je aj monitorovanie iniciatívy
Small Business Act (SBA) podpora činnosti pracovnej skupiny pre túto iniciatívu
či realizácia prieskumov (napríklad GEM – Globálny monitor podnikania).

Čo všetko spadá pod túto aktivitu?

•
•
•
•

hĺbkové hodnotenie finančných ukazovateľov MSP
návrhy opatrení na podporu MSP
tvorba indexov kvality podnikania MSP
projekt OECD Scoreboard on SME Financing

Enterprise Europe
Network (EEN)
EEN je medzinárodná sieť na podporu podnikania, ktorá podporuje internacionalizáciu
podnikania, marketing, export, inovácie, konkurencieschopnosť a výskum. Sieť združuje
viac ako 50 krajín EÚ, 600 podporných organizácií a 4000 pracovníkov. EEN okrem
poradenstva a podpory MSP rozvíja medzinárodné spolupráce podnikov a podporuje
účasť MSP v európskych projektoch a výskumných programoch (Horizont 2020).

Čo konkrétne aktivita ponúka?

•
•
•
•
•

poradenstvo
výzvy zacielené na potreby MSP
podujatia
miesto pre networking
národný kontaktný bod pre Slovensko

Chcete vedieť viac?

www.enterprise-europe-network.sk

Podpora
marginalizovaných
skupín
SBA dlhodobo podporuje aj marginalizované skupiny, a to najmä prostredníctvom dvoch
nasledujúcich aktivít.

Platforma žien Slovenska

Prvé nezávislé a apolitické združenie, ktoré spája a zastrešuje organizácie, asociácie
a jednotlivcov podporujúcich život žien na Slovensku. Snahou je reprezentovať jednotný
hlas všetkých žien voči zákonodarnej a výkonnej moci na Slovensku. SBA je jedným
zo zakladajúcich členov.

Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu
Vznikla v roku 2013 a združuje zástupcov a reprezentantov súkromného sektora za účelom
realizácie projektov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, kreovania politík
zahraničnej rozvojovej spolupráce a podpory ekonomickej diplomacie v praxi. SBA
je jedným zo zakladajúcich členov.

Slovak Business
Agency
Karadžičova 2

811 09 Bratislava 2

Slovenská republika

+421 2 203 63 100 I agency@sbagency.sk

I www.sbagency.sk

