


VÍZIA SBA

POSLANIE SBA

CIELE SBA

SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

• komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Small Business Act
• komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni
• posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na 

trhoch tretích krajín

• zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu
• zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore
• zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov
• stimulovať podnikateľského ducha
• zabrániť marginalizácii podnikov
• zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských 

podnikov



Tvoria 99,9 % podiel 
z celkového počtu 

podnikateľských subjektov.

Poskytujú v podnikovej 
ekonomike pracovné 

príležitosti takmer 75 % 
aktívnej pracovnej sily.

Podieľajú sa viac ako 
50 % na hrubej produkcii a 
tvorbe pridanej hodnoty.

99,9 % 75% 50%

POSTAVENIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE



FÁZA 0 
(1993-2013)

FÁZA 1 
(2014-2015)
ZRIADENIE NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO 
CENTRA (NPC) V BRATISLAVE

FÁZA 2
(2016 +)
FUNGUJÚCE NPC A PRENOS DO 
REGIÓNOV

• analýzy a monitorovanie 
podnikateľského prostredia

• finančné služby pre MSP
• nefinančné služby pre MSP

• príprava Akceleračného programu
• príprava Stážového programu 
• príprava Inkubačného programu 
• príprava Rastového programu

• one-stop-shop koncept
• spustenie nových programov
• coworking, inkubátor, front office 

(klientské centrum)
• SBA online

SBA V ČASE



FRONT OFFICE

CREATIVE POINT

COWORKING

NPC/SBA
SLUŽBYINKUBÁTOR

FÁZA 1



Prenos do regiónov

FÁZA 2

NBCNPC



ZLEPŠOVANIE 
PODNIKATEĽSKÉHO 

PROSTREDIA

I.
PORADENSTVO A 
INFORMOVANOSŤ

II.
PODPORA 

ZAČÍNAJÚCICH 
PODNIKATEĽOV

III.
FINANCOVANIE

IV.
VZDELÁVANIE A 

ROZVOJ INOVÁCIÍ V 
PROSTREDÍ MSP

V.
INTERNACIONALIZÁCIA

SBA PODPORUJE 
ŽIVOTNÝ CYKLUS 

PODNIKATEĽA



PROGRAMY SLOVAK BUSINESS AGENCY

FINANČNÉ PROGRAMY
• úverové produkty
• rizikový kapitál
• kombinované produkty

NEFINANČNÉ PROGRAMY
• akceleračný
• stážový
• inkubačný
• rastový
• pilotné projekty na otváranie tém Small Business Act
• Enterprise Europe Network

PODPORA STARTUPOV
• program Startup Sharks



ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA A PRENOS KNOW-HOW
• realizácia projektov, ktoré prenášajú skúsenosti a reformy   

do rozvojových krajín 
• SBA je zakladajúcim členom Platformy podnikateľov pre zahraničnú 

rozvojovú spoluprácu

ANALÝZA A TVORBA PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
• analýzy podnikateľského prostredia
• prieskumy podnikateľského prostredia 
• správy o podnikateľskom prostredí
• monitorovanie iniciatívy Small Business Act

PODPORA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN
• SBA je zakladajúcim členom Platformy žien Slovenska
• služby SBA sú zamerané na príjemcov marginalizovaných skupín 

(ženy, migranti, hendikepovaní, mladí, seniori)



FINANČNÉ PROGRAMY - MIKROPÔŽIČKY

SBA realizuje Mikropožičkový program na Slovensku od roku 1997. Program má jedinečné vlastnosti: 
jednoduchosť, regionálna dostupnosť a schopnosť reagovať na potreby mikropodnikov.

• Príjemcovia: mikropodnik (menej ako 10 zamestnancov), malý podnik (do 50 zamestnancov).

• Minimálna výška úveru je 2500 eur a maximálna výška je 50 000 eur.

• Doba splatnosti je stanovená na 6 mesiacov až 4 roky, pričom je možnosť odkladu splátok istiny 
do 6 mesiacov od čerpania úveru.
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RIZIKOVÝ KAPITÁL A KOMBINOVANÉ PRODUKTY

SBA realizuje investície do inovatívnych firiem od roku 1995.

SLOVENSKÝ RASTOVÝ KAPITÁLOVÝ FOND A.S. (SRKF) 
• 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.

FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ (FIT)  I  WWW.FONDFIT.SK
• Orientuje sa na startupy, ktoré svoj nápad zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú ho 

ďalej uviesť na trh. Podporuje najmä oblasti ako životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, 
priemyselné inovácie, e-commerce, informačné technológie, telekomunikácie, technológie, ktoré 
zlepšia život alebo softvérové riešenia. Zároveň podporujú projekty aj od výskumníkov, vedcov a 
študentov z rozličných oblastí.

KOMBINOVANÉ PRODUKTY
• Kombinácia úverových produktov s rizikovým kapitálom a mentoringom.



NEFINANČNÉ PROGRAMY

AKCELERAČNÝ PROGRAM
• Pre potenciálnych MSP, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie, napr. na báze výsledkov 

vedecko-výskumnej činnosti.

INKUBAČNÝ PROGRAM
• Realizácia inkubačného programu pre začínajúcich i existujúcich MSP.

STÁŽOVÝ PROGRAM
• Realizácia stážového programu pre existujúce MSP s rastovým potenciálom a absolventov, ktorí 

môžu byť zaradení do niekoľkomesačnej stáže v zahraničných inštitúciách na podporu podnikania.

RASTOVÝ PROGRAM 
• Realizácia rastového programu pre existujúce MSP s ambíciou rásť a pôsobiť aj na spoločnom EÚ 

trhu a trhoch tretích krajín.

PILOTNÉ PROJEKTY NA OTVÁRANIE TÉM SMALL BUSINESS ACT
• Implementácia projektov, ktoré prenášajú témy Small Business Act do reálneho života v SR.



ENTERPRISE EUROPE NETWORK

MEDZINÁRODNÁ SIEŤ NA PODPORU PODNIKANIA PODPORUJE:
• podnikanie (internacionalizácia, marketing, export)
• inovácie (produktivita a konkurencieschopnosť) 
• výskum

• združuje viac ako 50 krajín (EÚ-28), 600 podporných organizácií, 4 000 pracovníkov
• EIC + IRC + 7. RP = > Enterprise Europe Network

SLUŽBY SIETE EEN
• Poradenstvo a podpora MSP v rôznych otázkach podnikania.
• Podpora rozvoja medzinárodnej spolupráce – vr. rozšírenia podnikania na nové trhy.
• Prístup k zdrojom EÚ a ich efektívne čerpanie.
• Podpora účasti MSP v európskych projektoch a výskumných programoch (program Horizont 2020).
• Spätná väzba od MSP pre EK.
• Internetová platforma: www.enterprise-europe-network.sk



HORIZONT 2020

HORIZONT 2020
• Najväčší program Európskej komisie pre výskum, vývoj a inovácie, ktorý implementuje iniciatívu 

Inovácia v Únii a stratégiu Európa 2020 s cieľom zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť 
Európy.

• Vyčlenené finančné prostriedky vo výške 80 miliárd eur na vedu, výskum, rozvoj a inovácie.
• Medzinárodné projekty podporujúce tzv. „Triple Helix“ spoluprácu.
• Podpora regionálneho rozvoja cielenými investíciami do strategických odvetví ekonomiky.
• MSP sú kľúčoví hráči pri ekonomickom raste.

SLUŽBY EEN A SLOVAK BUSINESS AGENCY
• poradenstvo a odporúčania
• výzvy zacielené na potreby MSP
• podujatia
• miesto pre networking
• národný kontaktný bod pre Slovensko



Startup Sharks je iniciatíva SBA zameraná na zlepšenie podmienok pre startupy, s cieľom zvýšiť 
šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných podnikateľských nápadov a 
zámerov na trhu.

Startup Sharks je určená:
• pre širokú verejnosť
• pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch rokov od 

začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu MSP

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

STARTUP SHARKS



VŠETKO PRE TVOJ STARTUP
OD NÁPADU AŽ PO STÁŽ V ZAHRANIČÍ





STARTUP POOL

URČENÉ PRE ZÁUJEMCOV O PODNIKANIE, AKO
 AJ PODNIKATEĽOV, NAJMÄ STARTUPY

SKOČ DO TOHO 
A NEUTOP SA!

                                                
• špecifické informácie a praktické poradenstvo spojené s podporou vzniku a rozbehu startupov, 

vrátane online poradenstva/web prezentácií/webinárov
• workshopy a semináre

• tréningy a školenia na rôzne zaujímavé a užitočné témy z oblasti podnikania
• individuálne odborné poradenstvo a podpora zo strany odborných expertov, mentorov a lektorov

• účasť na medzinárodných startup podujatiach           

AKTIVITY PRE TEBA PRIPRAVUJE SBA A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE V REGIÓNOCH SLOVENSKA



STARTUP SEA

URČENÉ PRE ZÁUJEMCOV O PODNIKANIE, AKO
 AJ PODNIKATEĽOV, NAJMÄ STARTUPY

UČ SA OD 
VEĽKÝCH RÝB

Pomocou expertov ti poskytneme odborné poradenstvo, 
aby sme ti pomohli pri:

• spracovaní štúdie realizovateľnosti
• dokončení vývoja produktu alebo zhotovení funkčného prototypu, vrátane 

testovania úvodnej prezentácie
• programovaní, marketingu, kampani na zabezpečenie testovania 

myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi
• vytvorení cenotvorby, marketingového prieskumu, projektového tímu



STARTUP OCEAN

Umožníme ti vycestovať na zahraničnú stáž do renomovaného svetového 
centra podpory startupov v rozsahu 3 týždňov až 3 mesiacov. Budeš mať 

možnosť vzdelávať sa, zistiť, ako funguje biznis v zahraničí a nadviazať nové 
kontakty.

URČENÉ LEN PRE PODNIKATEĽOV, NAJMÄ STARTUPY

OVLÁDNI OCEÁN 
BIZNISU



PODPORA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN

PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA
Slovak Business Agency je jedným zo zakladajúcich členov PŽS. 
Cieľom je podporiť podnikanie a dosiahnuť synergiu prostredníctvom 
spolupráce združení a asociácií, ktoré majú záujem dlhodobo sa venovať 
problematike žien.

PLATFORMA PODNIKATEĽOV PRE ZAHRANIČNÚ 
ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU  I  WWW.PPZRS.SK
SBA je zakladajúci člen Platformy podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú 
spoluprácu. 
Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu je nezávislá, 
nezisková organizácia, otvorená všetkým domácim podnikateľským 
subjektom, ktoré majú reálny záujem o medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu.

Cieľom Platformy je šíriť informácie o významne zahraničnej rozvojovej 
spolupráce a zdieľať poznatky a skúsenosti medzi podnikateľmi, 
zaujímajúcimi sa o zahraničnú rozvojovú spoluprácu.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA A
 PRENOS KNOW-HOW



CENTRUM LEPŠEJ REGULÁCIE

Poslaním Centra lepšej regulácie je znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie 
podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

Centrum lepšej regulácie je súčasťou Slovak Business Agency.

Hlavné úlohy Centra lepšej regulácie:
• Realizácia hodnotenia a kvantifikácia vplyvov navrhovaných a existujúcich právnych predpisov 

a materiálov nelegislatívnej povahy prostredníctvom analýzy nákladov a prínosov jednotlivých 
možností a spôsobov regulácie na podnikateľské prostredie.

• Tvorba návrhov opatrení na zníženie regulačnej záťaže podnikov za účelom zvýšenia 
konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu.

• Realizácia testu vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na malé a stredné 
podnikanie.

• V súlade s iniciatívou „Small Business Act“ presadzovanie zásady „najskôr myslieť v malom“ v 
právnom poriadku Slovenskej republiky, t.j. zohľadňovanie špecifických potrieb a požiadaviek 
malých a stredných podnikov, čoho dôsledkom je najmä zjednodušenie existujúcich právnych 
predpisov a pravidiel pre pôsobenie malých podnikov a stredných podnikov na trhu.

• Vytváranie priestoru na konzultácie k návrhom alebo k existujúcim zneniam právnych 
predpisov, materiálom nelegislatívnej povahy a k zneniam právnych predpisov Európskej únie a 
zabezpečovanie spätnej väzbu výsledkov týchto konzultácií vo vzťahu k príslušným ústredným 
orgánom štátnej správy a k orgánom Európskej únie.

• Hodnotenie harmonizácie právneho poriadku Slovenskej republiky právnymi predpismi Európskej 
únie nad regulačný rámec stanovený právnymi predpismi Európskej únie pri transpozícii 
európskych právnych predpisov týkajúcich sa podnikateľského prostredia do právneho poriadku 
Slovenskej republiky.



ANALÝZY
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

ANALÝZY PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA MSP

SPRACOVANIE SPRÁVY O STAVE MSP NA SLOVENSKU
• spracovanie tematických a informačných dokumentov o MSP

MONITOROVANIE INICIATÍVY SMALL BUSINESS ACT (SBA)
• podpora činnosti pracovnej skupiny pre problematiku Small Business Act
• realizácia prieskumov (napr. Globálny monitor podnikania - GEM)

HĹBKOVÉ HODNOTENIE FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV MSP
• návrhy opatrení na podporu MSP
• tvorba indexov kvality podnikania MSP
• projekt OECD Scoreboard on SME Financing



SÚŤAŽE A INICIATÍVY SBA

PODNIKATEĽKA SLOVENSKA
Unikátna celoslovenská súťaž pre ženy – podnikateľky, ktorej cieľom 
je oceniť a vyzdvihnúť úspech žien v podnikaní a ich schopnosť spojiť 
osobný a pracovný život. Udeľuje sa od roku 1999.

EURÓPSKA CENA ZA PODPORU PODNIKANIA  
Súťaž je vyjadrením uznania a odmenou za iniciatívy, politiky či projekty, 
ktoré podporujú podnikateľské aktivity na národnej a miestnej úrovni.

SME WEEK - EURÓPSKY TÝŽDEŇ MSP
Cieľom Európskeho týždňa MSP je predovšetkým prejaviť podnikateľom 
uznanie za ich príspevok k vytváraniu blahobytu, pracovných miest, 
inovácií a konkurencieschopnosti Európy.



ČASOPIS PODNIKANIE  I  WWW.MESACNIKPODNIKANIE.SK

Odoberá viac ako 5000 čitateľov
• aktuality, užitočné rady, legislatívne zmeny a zoznam podujatí zacielených na MSP
• informuje o úspešných firmách
• promuje široké pokrytie aktivít a služieb SBA  na území Slovenska i mimo neho
• cieľová skupina: podnikatelia, záujemcovia o podnikanie, korporátna sféra, študenti

ČASOPIS PODNIKANIE



PODNIKANIE
PRE TÝCH, KTORÍ SA ROZHODLI ÍSŤ VLASTNOU CESTOU MAREC 2015

ČASOPIS PODNIKANIE VYDÁVA SLOVAK BUSINESS AGENCY
www.sbagency .sk

Slovenskí podnikatelia sú rovnakí ako 
podnikatelia po celom svete

Nebojte sa riskovať a vyjdite zo svojej komfortnej zóny

Prečo zlyhávajú startupy?
TOP 11 najčastejších chýb a príčin



SLOVAK BUSINESS AGENCY
Miletičova 23

821 09 Bratislava 2
Slovak Republic

Telefón:  +421 2 502 44 500
Fax:   +421 2 502 44 501
Email:  agency@sbagency.sk
Web:  www.sbagency.sk


