
             

Finančné príležitosti pre startupy na Slovensku 
 

Názov príležitosti/ 
investor/organizácia 

Typ podpory (financovanie 
rizikového kapitálu, anjelskí 
investori, vládne financovanie, 
Financovanie EÚ, pôžičky na štart, 
financovanie 
inkubátora/urýchľovača, súťaž o 
peňažné odmeny atď.) 

Krátky popis príležitosti, 
cieľová skupina (vertikála 
a fáza), požiadavka 
oprávnenosti, 

výška financovania alebo 
priemerná veľkosť lístka 
atď.)  

Link  Časová os 
(uzávierka 
prihlášok, 
dôležité dátumy 
atď.) 

Ministerstvo 
hospodárstva  SR 

Nenávratná finančná pomoc Schéma na podporu malého 
a stredného podnikania 
v SR 

Schéma  
na podporu rozvoja 

kreatívneho priemyslu 
Schéma na podporu 

rodinného podnikania 
Schéma na podporu 

rodinného podnikania 
Program podpory úspešnej 

podnikateľskej praxe a 
výchovy k podnikaniu 

Program na podporu 
startupov 

Program na podporu 
internetovej ekonomiky 

http://www.sbagency.sk/statne-programy Niektoré výzvy sú 
už uzatvorené 
avšak sa očakáva 
ich otvorenie 

Slovak Business Agency 
 

Nefinančná pomoc – rôzne druhy 
poradenstva a vzdelávania 

 
 
 
 
 
 
 

Nefinančná pomoc 
• Podnikateľské poradenstvo 
• Manažérske poradenstvo 
• Právne poradenstvo 
• Účtovné poradenstvo 
• Daňové poradenstvo 
• Finančné poradenstvo 
• Webové kampane 

Nefinančná pomoc 
http://www.sbagency.sk/nefinancne-sluzby-pre-
zaujemcov-o-podnikanie 
 
 
 
 
 
 

Pomoc prebieha 
priebežne 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finančná pomoc: Start up Sharks,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Podpora pri získavaní 
grantov, pôžičiek a 
finančných príspevkov 

• Ekonomicko-technologický 
prieskum 

• Podpora pri účasti na 
výskumno-vývojových 
programoch 

• Komercializácia výsledkov 
výskumno-vývojových 
programov 

• Marketing technológií 
• Ochrana duševného 

vlastníctva 
• Regionálne inovačné 

stratégie 
• Sprostredkovanie 

kontaktov (networking) 
• Vstup na európske trhy 
• Cielené medzinárodné 

stretnutia spoločností 
• Služby pre zahraničné 

spoločnosti v investičnom 
poradenstve 

 
Start up Sharks 
je realizovaný 
prostredníctvom Schémy na 
podporu startupov (schéma 
pomoci de minimis) a 
Programu na podporu 
startupov vyhlásených 
Ministerstvom hospodárstva 
SR a financovaných zo 
štátneho rozpočtu SR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startup Sharks 
http://www.sbagency.sk/startup-sharks-
0#.YZutLNDMJPY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc prebieha 
priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbagency.sk/startup-sharks-0#.YZutLNDMJPY
http://www.sbagency.sk/startup-sharks-0#.YZutLNDMJPY


             
 
 
 
 
Mikropôžičky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fond inovácií a technológií  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpora poskytnutá v rámci 
Startup Sharks prispeje k 
ekonomicky vhodnejšiemu 
nastaveniu podnikateľských 
zámerov a tým zníži mieru 
rizika zlyhania startupov. 
Mikropôžičky 
• výška úveru: od 2 500 do 

50 000 EUR   
• splatnosť úveru: 6 

mesiacov až 4 roky 
(možnosť odkladu splátok 
o 6 mesiacov) 

• úroková sadzba: od 1,26 
% do 9,16% 

• doteraz bolo 
poskytnutých takmer 2 tis. 
úverov za viac ako 31 mil. 
eur, vytvorených takmer 3 
tis. pracovných miest a 5 
tis. udržaných. 

Fond inovácií a technológií 
- Poslaním Fondu inovácií a 
technológií je formou 
poskytovania rizikového 
kapitálu podporiť 
podnikateľskú iniciatívu a 
tak rozvíjať podnikanie, 
zamestnanosť a 
hospodárstvo smerom k 
inovatívnej ekonomike. 
Vznikol ako reakcia na 
vznikajúci dopyt po 
rizikovom kapitáli na 
podporu podnikateľov s 
nápadmi a je výsledkom 

 
 
 
 
Mikropôžičky: 
http://www.sbagency.sk/mikropozicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fond inovácií a technológií 
http://www.fondfit.sk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pomoc prebieha 
priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc prebieha 
priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbagency.sk/mikropozicky


             
Fond rizikového kapitálu, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spolupráce Slovak Business 
Agency (SBA) s investormi. 
Fondy rizikového kapitálu – 
Národný holdingový fond 
s.r.o.  
• špecializovaná dcérska 

spoločnosť Slovak 
Business Agency, ktorá 
implementuje podporu 
formou rizikového 
kapitálu 

• podpora rastovo 
orientovaných 
podnikateľských projektov 
formou poskytovania 
rizikového kapitálu 
(vkladu do základného 
imania spoločností) 

• usmerňuje činnosti 
jednotlivých fondov tak, 
aby sa stimuloval rozvoj 
sektora MSP na celom 
území SR 

• obhospodaruje fondy 
priamo pod riadením 
spoločnosti (bez právnej 
subjektivity) a fondy, do 
ktorých spolu s NH 
fondom investovali kapitál 
aj súkromní investori - 
Slovenský rastový a 
kapitálový fond, Slovenský 
rozvojový fond, Fond 
inovacií a technológií a 
Fond seed capital. 

 

Fondy rizikového kapitálu 
http://www.nhfond.sk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eterus Capital 

Pomoc prebieha 
priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nhfond.sk/


             
Eterus Capital patrí pod fondy 
rizikového kapitálu SBA 
 

Cieľom je nadobúdanie 
majoritných a minoritných 
obchodných podielov a 
poskytovanie príspevku 
do vlastného imania 
úspešných slovenských 
spoločností a projektov, 
ktoré poskytujú 
primeraný profil 
výnosnosti a rizika. 

https://eterus.sk/ 
 

Pomoc prebieha 
priebežne 

Perry Hub Nezisková platforma pre všetky 
okruhy a oblasti národného 
hospodárstva a podnikania. 

Prostredníctvom platformy 
môžu podnikatelia, mentori 
a investori navzájom 
spoznávať, komunikovať, či 
nájsť pracovné alebo 
investičné príležitosti. 
Organizátori platformy 
zároveň vytvárajú inovačný 
dom pre startupy zo strednej 
a východnej Európy v 
Spojených štátoch 
amerických. Startupy tak 
budú mať možnosť prihlásiť 
sa na pobyt do Silicon Valley, 
čo im môže pomôcť v 
expanzii. 

www.perrytalents.com. od 11/2021 

 
robime.it 
 

Nezisková platforma - robime.it 
existuje od roku 2012 s cieľom byť 
partnerom IT-čkárov a pomáhať im 
v odbornom raste. 

Je určená pre IT komunity 
a ponúka rozsiahly okruh 
foriem pomoci, od 
poradenstva, cez prepájanie 
a tvorbu dlhodobo 
prospešných vzťahov 

https://robime.it/ od r 2012 

 
Startup centrum TUKE 
Univerzitný vedecký 
park TECHNICOM 

Hlavným zámerom centra je vytvoriť 
motivačné prostredie, ktoré 
pomôže nielen študentom a 
zamestnancom TUKE, ale aj 

O umiestnenie v Inkubátore 
TUKE v priestoroch UVP 
TECHNICOM, sa môžu 
uchádzať inovatívne startupy 

https://startupcentrum.tuke.sk/ od r. 2014 

https://eterus.sk/


             
Technická univerzita v 
Košiciach 
 

ostatným obyvateľom regiónu v 
rozvoji ich inovatívnych nápadov a 
potenciálu. Startup centrum TUKE 
ponúka startupom podporu v rôznej 
podobe, podľa ich aktuálnych 
potrieb. Jedná sa predovšetkým o 
možnosť využívať zdarma priestory v 
Startup centre TUKE a potrebné 
prístrojové kapacity unikátnych 
odborných pracovísk, laboratórií a 
iných zariadení na univerzite. Ďalej 
tiež pomoc pri tvorbe 
podnikateľského plánu, získavaní 
partnerov, vyhľadávaní 
potenciálnych investorov ako aj 
expertnú a mentorskú podporu. 

(firmy) v pokročilom štádiu 
rozvoja svojho produktu 
(minimálne TRL 3) 
prostredníctvom vyplnenia 
Registračného formuláru 
(prihlášky do súťaže 
startupov) priebežne. 
 
Každý prihlásený startup, 
ktorý má záujem o vstup do 
Inkubátora, musí absolvovať 
prezentáciu svojho projektu 
pred odbornou komisiou v 
rámci súťaže startupov, ktoré 
sú organizované pravidelne, 
každých 6 mesiacov. 
 
Prihlášky startupov do 
Inkubátora však budú 
priebežne posudzované a 
startup môže byť prijatý do 
Inkubátora podmienené, až 
do termínu, kedy o jeho 
definitívnom prijatí rozhodne 
odborná komisia v rámci 
súťaže startupov. 
Startupy, ktoré vznikli ako 
výsledok tzv. pred-
inkubačného procesu v 
Startup centre TUKE. 
Startupy založené 
zamestnancami TUKE a spin-
of firmy, ktoré vznikli 
zvyčajne na základe 
úspešných vedecko-



             
výskumných aktivít 
excelentných výskumníkov. 
Inovatívne začínajúce 
startupy, ktoré vznikli v 
regióne východného 
Slovenska (mimo univerzitnej 
pôdy TUKE), ktoré pre svoj 
ďalší rozvoj a riešenie 
špecifických odborných 
problémov potrebujú 
podporu vývojovo-
výskumného potenciálu 
TUKE (unikátneho 
laboratórneho vybavenia, 
expertného potenciálu, 
podporu služieb akcelerácie 
podnikania Univerzitného 
vedeckého parku 
TECHNICOM a pod.). 

 
Inkubátor vedeckého 
parku Univerzity 
Komenského v 
Bratislave 
 

Cieľom inkubátora VP UK je 
prostredníctvom svojich aktivít: 
 
Prispievať k rozvoju sektora 
prostredníctvom podpory 
inovatívnych nápadov a vzniku a 
rozvoja inovatívnych startupov a 
spin-offov na regionálnej a 
medzinárodnej úrovni najmä v 
oblastiach: 
biomedicína, 
biotechnológia, 
enviro-medicína, 
bioinformatika, 
súvisiace ekologické inovácie. 

Inkubátor VP UK ponúka a 
pripravuje rôzne druhy 
podnikateľských a 
podporných služieb, 
tréningových programov a 
ďalších aktivít, podľa záujmu 
a požiadaviek klientov, ktoré 
podporujú a uľahčujú vznik, 
vývoj a etablovanie startupov 
a spin-offov na trhu. 
 
Záujemcovia o podnikanie 
môžu získať a rozvíjať svoje 
praktické zručnosti na 
zaujímavých podnikateľských 
workshopoch. 
 

https://cusp.uniba.sk/inkubator/ Priebežná pomoc 



             
s interdisciplinárnym zapojením 
právneho, manažérskeho a 
sociologického poradenstva. 
Podporovať komercializáciu znalostí 
na základe transferu vedeckých a 
technologických výstupov z 
univerzity do firiem a špeciálne do 
startupov a spin-offov. 
Podporovať prepájanie s 
etablovanými firmami zameraním 
výskumu a výsledkov výskumu 
univerzity na potreby etablovaných 
firiem so zámerom zvýšenia ich 
inovatívnosti a 
konkurencieschopnosti na trhu. 
Stimulovať regionálny ekonomický 
rozvoj prostredníctvom podpory 
inovatívnych startupov a biznisov, 
ktoré prispievajú k tvorbe 
pracovných miest a k rozvoju 
dynamického ekosystému. 
Podporovať dynamicky rastúce 
firmy - startupy s vysokým rastovým 
potenciálom. 
Vytvárať spoluprácu a partnerstvá s 
regionálnymi a medzinárodnými 
organizáciami, inštitúciami a 
firmami za účelom naplnenia týchto 
cieľov. 
Inkubátor UVP podporuje 
tréningovými programami, 
mentoringom, koučingom, 
poradenstvom a ďalšími aktivitami 
startupy a spinoffy v rôznych fázach 
vývoja - predinkubačnej, inkubačnej 
a akceleračnej s využitím a 

Rozvoj a komercializáciu 
podnikateľských nápadov do 
konkrétnej podoby možno 
podporiť vytvorením a 
spoluprácou v zmiešaných 
tímoch v rámci 
interdisciplinárnych 
programov. 
 
Právna klinika pre startupy 
poskytuje právne 
poradenstvo k riešeniam 
právnych otázok pre startupy 
a spin-offy. 
 
V spolupráci s firmami 
inkubátor pripravuje a 
ponúka odborné stáže pre 
záujemcov. 
 
Systematický profesionálny 
rozvoj, vzdelávanie a 
zdieľanie podnikateľských 
poznatkov a skúseností 
klientov a stakeholderov sú 
zabezpečené 
prostredníctvom prístupu k 
službám virtuálneho 
inkubátora. 



             
poskytovaním najnovších 
dostupných poznatkov v tejto 
oblasti. 

Univerzitný vedecký 
park Žilinskej univerzity 
v Žiline 
 
 

Nosný záber  vedeckého parkuje 
zameraný na dopravné a výrobné 
systémy, vývoj nových materiálov a 
technológií a oblasť informačných a 
komunikačných technológií. 

Realizuje spoločné výskumné 
projekty – pomoc pri 
vyhľadávaní partnera z UVP 
UNIZA, resp. ŽU do 
spoločných výskumných 
projektov, 
zmluvný výskum – pomoc pri 
vyhľadávaní kontaktov z UVP 
UNIZA, resp. ŽU na konkrétne 
zadania zmluvného výskumu, 
zaistenie právnej podpory 
pre zmluvný výskum, 
vyhľadávanie podporných 
finančných zdrojov pre 
spoločné výskumné projekty, 
sprostredkovanie kontaktov 
na expertov UVP UNIZA, 
resp. ŽU ktorí sú schopní 
dodať odborné expertízy a 
analýzy, 
sprostredkovanie využívania 
výskumných, vývojových a 
laboratórnych kapacít UVP 
UNIZA, 
transfer poznania a 
technológií UVP UNIZA do 
praxe, 

https://uvp.uniza.sk/ Priebežná pomoc 

SIEA  - Slovenská 
inovačná a energetická 
agentúra 

Inovačné poukážky/inovačný 
voucher 
 
 
 
 

Inovačné poukážky môžu 
firmy využiť na vzdelávanie, 
čiže na inovačné školenia, 
semináre a budovanie 
inovačných kapacít. Tiež na 
poradenské služby zamerané 

https://www.siea.sk/siea-podpori-firmy-
prostrednictvom-inovacnych-poukazok/ 
https://www.inovujme.sk/sk/podniky 
 
 
 

od 22.6.2021 
 
 
 
 
 

https://www.siea.sk/siea-podpori-firmy-prostrednictvom-inovacnych-poukazok/
https://www.siea.sk/siea-podpori-firmy-prostrednictvom-inovacnych-poukazok/
https://www.inovujme.sk/sk/podniky


             
 
 
 
 
 
 
Pomoc na technológie 

na mapovanie, plánovanie, 
zavedenie, analýzu a 
technickú uskutočniteľnosť 
inovácií v podniku. A aj na 
služby a poradenstvo v 
oblasti výskumu a vývoja. 
Zároveň SIEA poskytuje 
prostredníctvom rôznych 
druhov výziev nenávratnú 
finančnú pomoc. 

 
 
 
 
 
https://www.siea.sk/strukturalne-fondy-
eu/aktualne-vyzvy-implementovane-siea/ 

 
 
 
 
 
výzvy sú 
zverejňované 
priebežne 

Seal of excellence Výnimočné projekty, ktoré získali 
európsku známku excelentnosti za 
kvalitu Seal of Excellence, sa môžu 
uchádzať o podporu z eurofondov. 

Financie môžu získať 
výskumno-vývojové projekty 
mikro, malých a stredných 
podnikov, ktorým bola po 1. 
januári 2018 udelená známka 
excelentnosti za kvalitu (Seal 
of Excellence) v rámci 
schémy EIC Accelerator Pilot 
programu Horizont 2020 pre 
ich technologickú 
inovatívnosť a zároveň neboli 
z tohto priamo riadeného 
programu Európskej komisie 
podporené. Známka 
excelentnosti za kvalitu sa 
udeľuje projektom na 
základe hodnotenia a 
zoradenia nezávislými 
odborníkmi, pričom tieto 
projekty sa považujú za 
excelentné a hodné 
financovania z verejných 
zdrojov. Z hľadiska zamerania 
ide o projekty priemyselného 
výskumu a 
experimentálneho vývoja v 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-
orientovane-
projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/ 
 
https://www.opvai.sk/media/102599/vyzva_opii-
mh-dp-2021-12-1-33.pdf 

Uzávierka 
31.12.2021 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/


             
rôznych odvetviach 
hospodárstva, pričom priamo 
prispievajú k dosahovaniu 
cieľov Green Deal a/alebo 
Digital Europe.    

Pôdohospodárska 
platobná agentúra 
(PPA)  

Nenávratná pomoc pomoc EU 
určená mladým farmárom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inovatívne technológie 
v poľnohospodárstve 

Podpora na začiatok 
farmárčenia max do 50.000€. 
Aktuálne žiadna výzva 
neprebieha a nie je isté, kedy 
a či vôbec ešte takáto výzvy 
bude. Predpokladáme však, 
že tlak mladých farmárov na 
PPA snáď obnoví výzvu 
a preto túto informáciu 
uvádzame. 
 
Nenávratná finančná pomoc 
pre farmárov na inovácie vo 
výrobných technológiách 
a energetickej úspore. Žiaľ, 
momentálne ani tieto výzvy 
nie sú aktívne, avšak ich 
otvorenie očakávame 
v blízkej budúcnosti. 

www.apa.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy 
 

Uzatvorená 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uzatvorená 

 

http://www.apa.sk/

	Prostredníctvom platformy môžu podnikatelia, mentori a investori navzájom spoznávať, komunikovať, či nájsť pracovné alebo investičné príležitosti. Organizátori platformy zároveň vytvárajú inovačný dom pre startupy zo strednej a východnej Európy v Spojených štátoch amerických. Startupy tak budú mať možnosť prihlásiť sa na pobyt do Silicon Valley, čo im môže pomôcť v expanzii.

