
 

 

 
TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
Ulovia si slovenské startupy investora vo Viedni? 

Vďaka Slovak Business Agency na Pioneers Festival 

 
Bratislava, 29.5.2015 – Desať vybraných startupov má opäť vďaka iniciatíve Startup Sharks možnosť predstaviť 
svoj projekt v zahraničí a „uloviť“ si toho správneho investora. Slovak Business Agency (SBA) vyslala do Viedne 
TOP 10 vybraných startupov, ktoré reprezentujú našu startupovú komunitu.  
 
Stretnutie s investorom 
SBA sa stala partnerom najväčšieho veľtrhu v startupovej komunite v regióne V4 – festivalu Pioneers. Festival 
predstavuje miesto stretnutia jedinečných a inovatívnych nápadov z celého sveta s investormi, ktorí dennodenne 
rozhodujú o miliónových projektoch. Startupisti si to už mohli vyskúšať na svetových veľtrhoch ako bol Web Summit v 
Dubline, či Collision Conference v Las Vegas, kde získali množstvo kontaktov, stretli sa so startupistami zo zahraničia a 
získali nový pohľad na svoj projekt. 
„V rámci iniciatívy Startup Sharks plánuje Slovak Business Agency i ďalšie aktivity. Jeden z prvých, veľmi úspešných 
projektov, ktorý spustila SBA na podporu startupov začiatkom tohto roka bola aj Startup Sharks Roadshow, ktorá sa 
tešila veľkému záujmu. Jej cieľom bolo prostredníctvom prednášok a osobných konzultácií podporiť záujem o 
podnikanie ako také a zároveň pomôcť podnikateľom cennými radami,“ uviedol Branislav Šafárik, generálny riaditeľ 
SBA. 
Slovenskí startupisti majú aj naďalej možnosť zúčastniť sa na TOP medzinárodných startupových podujatiach, stačí 
sledovať web sbagency.sk, kde sú uverejnené bližšie informácie. 
 
Komisia SBA schválila nasledovné startupy, ktorým umožnila účasť a prezentáciu svojho startupu na podujatí 
Pioneers Festival (Viedeň): 
1. Orderlord – Dušan Koutný, Ivan Kollárik 
2. Firminside – Peter Výberči, Viktor Štefanák 
3. Appendino – Eduard Segin, Peter Fridrich, Jan Radolec, 
4. Lingout – Michal Lenik 
5. GoDiscover – Lukáš Imrich 
6. Evnt.ee – Ivan Minarik 
7. R-DAS Global -  Gábor Gyepes, Matej Uram, Libor Majer 
8. Mapilary – Marian Hello, Richard Mrava 
9. Wakesapp – Jan Skakala, Martin Skakala 
10. Minty – Andrej Kiszling, Petra Kemkova 
 
O Startup Sharks 
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. 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. Podpora poskytnutá v rámci Startup 
Sharks prispeje k ekonomicky vhodnejšiemu nastaveniu podnikateľských zámerov a tým zníži mieru rizika zlyhania 
startupov. 
 

O SLOVAK BUSINESS AGENCY 
Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú 
inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma 
verejného a súkromného sektora. Zakladajúci členovia sú Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov 
Slovenska, Slovenský živnostenský zväz.  
KONTAKT Dominika Bizíková, vedúca oddelenia komunikácie, bizikova@sbagency.sk 

 


