
VÝZVA NA PRIHLASOVANIE NA MEDZINÁRODNÝ 

STÁŽOVÝ POBYT V RÁMCI KOMPONENTU 3 SCHÉMY NA 

PODPORU STARTUPOV (2017-2020) INICIATÍVY STARTUP 

SHARKS 

Sú Ti blízke inovácie, technológie a všetko okolo startupov? Snívaš o pobyte v celosvetovo 

uznávanom startup centre v USA? Už nemusíš! 

Slovak Business Agency ponúka pre začínajúcich podnikateľov, ktorí majú odvahu a chuť 

porovnať svoj biznis s celosvetovou konkurenciou mesačnú stáž v USA. 

 

Výzva na prihlásenie je otvorená od 11. 12. 2017 do 26. 12. 2017! 

Tak nepremeškaj svoju šancu! 

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) (schéma 

pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 (ďalej len 

„Schéma“) vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 3 Schémy vo forme podpory 

zvyšovania zručností a kompetencií začínajúcich podnikateľov prostredníctvom stáží vo 

svetových vedecko-technologických centrách, akcelerátoroch, resp. špecializovaných 

organizáciách na podporu začínajúcich podnikateľov (ďalej len „Výzva“). 

Kde a kedy sa bude stážový pobyt konať? 

V rámci tejto Výzvy ponúkame maximálne 5. najlepším žiadateľom, bez ich spolufinancovania, 

jedinečnú možnosť zúčastniť sa medzinárodného stážového pobytu v Cambridge 

Innovation Center (Cambridge),  Massachusetts, USA) v predpokladanom  termíne  od 

20. 01. 2018 do 18. 02. 2018. Toto špičkové inovačné centrum už od roku 1999 predstavuje 

v USA významnú inštitúciu, orientovanú na rozvoj a podporu inovácií, technológií a startupov 

z celého sveta. Viac informácií o Cambridge Innovation Center nájdete TU:  

Čo je obsahom stážového pobytu?  

Medzinárodný stážový pobyt sa uskutoční v Cambridge Innovation Center v USA a je určený 

pre maximálne 5 žiadateľov, pričom žiadateľ môže na pobyt vyslať maximálne 2 svojich 

zástupcov, ktorí počas stanoveného obdobia budú mať k dispozícií napr.: 

 zdieľaný kancelársky priestor priamo v Cambridge Innovation Center; Prístup k týmto 

priestorom je zabezpečený denne počas trvania pobytu, 

 možnosť zúčastniť sa min. na 12 interaktívnych workshopoch alebo seminároch a min. 

8 networkingových príležitostiach, ktoré sú primárne určené pre začínajúcich 

podnikateľov orientovaných na podnikanie v oblasti technológií a inovácií. Kvalitu 

zabezpečujú známi odborníci z praxe ako Christa Bleyleben, Abigail Barrow, Robert 

Barrow a pod. 

 jedinečný individuálny mentoring a konzultácie, ktoré poskytujú priamo odborníci 

z Cambridge Innovation Center. Títo uznávaní odborníci z praxe môžu pomôcť 

výrazne posunúť každé podnikanie a tak ho naštartovať na vyššiu úroveň. 

https://cic.com/cambridge


Okrem uvedených odborných služieb je súčasťou stážového pobytu aj zabezpečenie ubytovania 

počas celého stážového pobytu a zabezpečenie leteniek z a do destinácie.  

Kto sa môže prihlásiť do Výzvy? 

 výlučne iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa 

ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom a/alebo 

miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom spĺňajú definíciu MSP 

podľa Prílohy I k Nariadeniu komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení 

určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 

zmluvy a zároveň, 

 od ich vzniku v čase podania Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy vrátane 

jej príloh (ďalej len „Žiadosť“) neuplynulo viac ako 5 (slovom: päť) rokov a zároveň, 

 sú podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň, 

 vyslaní zástupcovia žiadateľa ovládajú anglický jazyk na úrovni, ktorá im umožní v čo 

možno najvyššej miere prostredníctvom poskytnutej podpory účelne zvýšiť 

podnikateľské zručnosti žiadateľa. 

Ako sa môže žiadateľ prihlásiť do Výzvy? 

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti, a to podľa podmienok uvedených v tejto 

Výzve. Súčasťou Žiadosti sú nižšie uvedené dokumenty, ktoré je potrebné dôsledne a detailne 

vyplniť a zaslať.  

Z dôvodu zachovania nestrannosti komisie prosíme všetkých žiadateľov, aby pri vypĺňaní 

príslušnej dokumentácie (okrem hlavičiek dokumentov) nepoužívali názov svojej spoločnosti, 

ale používali všeobecné označenie typu: žiadateľ, spoločnosť alebo firma. 

Príklad použitia:  

Spoločnosť sa zaoberá výrobou žiaroviek – správne označenie  

Spoločnosť ABC sa zaoberá výrobou žiaroviek – nesprávne označenie 

 

Dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa žiadateľa do Výzvy: 

 

1. Žiadosť, 

2. Projektový zámer žiadateľa, súčasťou ktorého sú údaje o spoločnosti a zástupcoch 

žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy o poskytnutí podpory, a to v zmysle ustanovenia § 7 

ods. 4 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a 

doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) (ďalej 

len „Zmluva“)  

/vzor požadovanej dokumentácie bude doplnený v čase otvorenia výzvy/ 

3. Prezentácia projektu/startupu/nápadu (forma .pdf alebo .ppt, rozsah max 10 slides) 

4. CV vybraných zástupcov žiadateľa, súčasťou ktorého je súhlas so spracovaním osobných 

údajov  /vzor požadovanej dokumentácie bude doplnený v čase otvorenia výzvy/ 

5. Vyhlásenie MSP + prehľad o prijatej štátnej pomoci  

/vzor požadovanej dokumentácie bude doplnený v čase otvorenia výzvy/,  

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/pictures/vyhlasenie_msp_p.c.6.docx


6. Ostatné vyhlásenia (vyhlásenie oprávnenosti žiadateľa k projektu a vyhlásenie o kontrole) 

/vzor požadovanej dokumentácie bude doplnený v čase otvorenia výzvy/ 

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu: Slovak Business Agency, 

Oddelenie Inkubácie a stáží, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika alebo 

v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: staze@sbagency.sk. 

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Slovak Business Agency do 30 (slovom: 

tridsiatich) dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve 

na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Slovak Business Agency Žiadosť zamietne. 

Postup hodnotenia Žiadostí: 

1. Všetky Žiadosti doručené v termíne, ktoré splnia formálne náležitosti a kritériá pre 

účasť na medzinárodnom stážovom pobyte budú predložené na schválenie komisii.  

2. Súčasťou dokumentácie, na základe ktorej bude komisia Žiadosti posudzovať, bude 

okrem Žiadosti a povinných príloh, ktoré vypracoval žiadateľ aj vypracovaný odborný 

posudok k predkladanej žiadosti, ktorý nezávisle zhodnotí na základe predloženej 

dokumentácie relevantnosť účasti žiadateľa na medzinárodnom stážovom pobyte.  

3. Následne počas zasadnutia komisie žiadateľ predstaví svoje podnikanie 

prostredníctvom krátkej prezentácie, počas ktorej žiadateľ zhrnie svoje podnikanie, 

základné ciele a dôvody jeho zapojenia sa do Výzvy.  

4. Po zhodnotení všetkých žiadateľov komisia na základe predloženej Žiadosti s dôrazom 

na kritéria Výzvy vyberie maximálne 5 žiadateľov, t. j. podnikov, ktoré vyšlú 

maximálne 2 svojich zástupcov do miesta realizácie medzinárodného stážového pobytu. 

Kritériá na posudzovanie Žiadostí: 

 Potenciál využitia účasti žiadateľa na medzinárodnom stážovom pobyte vo vzťahu 

k jeho predmetu podnikania, 

 Kvalita vypracovania prihlášky, 

 Technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť predmetu podnikania, 

 Realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu. 

Bližšie informácie pre žiadateľov súvisiace s účasťou na medzinárodnom stážovom 

pobyte: 

1. Žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených 

výdavkov spojených s účasťou na medzinárodnom stážovom pobyte (žiadateľovi budú 

hradené poplatky za účasť na medzinárodnom stážovom pobyte, vrátane cestovných 

nákladov, výdavkov na ubytovanie a výdavkov na poradenstvo súvisiace so stážou   pre 

max. 2 (slovom: dvoch) zástupcov žiadateľa, pričom zástupca žiadateľa musí byť v čase 

podania Žiadosti a v čase konania medzinárodného stážového pobytu štatutárnym 

orgánom/členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom, 

členom, akcionárom alebo prokuristom žiadateľa alebo zamestnancom žiadateľa; vzťah 

zástupcu žiadateľa k žiadateľovi musí byť preukázateľný vo forme akceptovateľnej zo 

strany Slovak Business Agency. 

 

mailto:staze@sbagency.sk


2. V prípade schválenia Žiadosti pristúpi Slovak Business Agency k uzatvoreniu Zmluvy; 

Slovak Business Agency nie je povinná Zmluvu uzatvoriť, ak žiadateľ pred jej 

uzatvorením neposkytuje Slovak Business Agency súčinnosť. 

 

3. Slovak Business Agency, po splnení podmienok uvedených v Schéme, Výzve a/alebo 

Zmluve, uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s účasťou na medzinárodnom 

stážovom pobyte. 

 

4. Refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne žiadateľom nie je zo strany 

Slovak Business Agency následne možná. 

 

5. Žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Schéme, Výzve a/alebo 

Zmluve. 

 

6. Žiadateľom nemôže byť podnik, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na 

základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola táto štátna 

pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Člen/členovia 

štatutárneho orgánu žiadateľa, alebo žiadateľ – fyzická osoba nesmie byť právoplatne 

odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin 

spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. 

Žiadateľ – právnická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená v zmysle zákona č. 

91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ nesmie byť dlžníkom voči 

štátu, t. j. nesmie mať nevysporiadané daňové odvody, evidované nedoplatky poistného 

na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 

sporenie. Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nesmie byť v 

konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nesmie byť proti nemu zamietnutý návrh 

na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Voči žiadateľovi nesmie byť vedený 

výkon rozhodnutia a zároveň žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a 

nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich troch rokoch. 

 

7. Najnižšia a najvyššia výška podpory nie je v rámci Schémy stanovená, za predpokladu 

dodržania stropu v zmysle ustanovenia Článku J) ods. 2 Schémy. 

 

8. Výška disponibilných finančných prostriedkov určených na túto Výzvu je 200 000,- 

EUR. 

 

9.  Na poskytnutie podpory nie je právny nárok. 

 Vysvetlenie pojmu jediný podnik 

 v prípade, že je prijímateľom pomoci MSP alebo FO podnikateľ, tak sa stáva 

prijímateľom pomoci de minimis. Pre prijímateľa pomoci de minimis je tiež dôležité, 

kedy sa limity minimálnej pomoci vzťahujú na jeden a kedy súčasne na viaceré 

podniky, ktoré tvoria „jediný podnik“ s prijímateľom. V prípade, že Vaša 

spoločnosť tvorí jediný podnik s inou spoločnosťou, je nevyhnutné uviesť do Žiadosti 

všetky spoločnosti a výšku poskytnutej pomoci za posledné 3 fiškálne roky za všetky 

spoločnosti, s ktorými tvorí Vaša spoločnosť jediný podnik. Tieto a ďalšie informácie 

o povinnostiach pre MSP súvisiacich s pomocou de minimis nájdete TU, 

 

http://www.sbagency.sk/ako-funguje-statna-pomoc-pre-male-a-stredne-podniky-pomoc-de-minimis#.V-z_B_CLRaQ


 za príjemcu sa považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia komisie (EÚ) 

č. 1407/2013. Pod pojmom „jediný podnik“ sa na účely Schémy a tejto Výzvy rozumejú 

všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z 

týchto vzťahov: 

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv 

akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku 

činnosť; 

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo 

odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného 

subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť; 

c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným 

spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe 

zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, 

alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách 

spoločnosti; 

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo 

spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na 

základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu 

vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv 

akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku 

činnosť, 

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. 

a) až d) odseku 3 článku E) Schémy prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov 

vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. 

Mechanizmus poskytovania podpory v rámci Komponentu 3 Schémy nájdete TU.  

Neoprávnené výdavky, ktoré Slovak Business Agency neuhrádza: 

 výdavky spojené s vízami, 

 výdavky spojené s poistením, 

 lokálnu prepravu, dopravu na letisko a/alebo z letiska, 

 výdavky na stravné, 

 výdavky spojené so sponzoringom a/alebo partnerstvom, 

 výdavky spojené s prípadnými pokutami a penále, 

 dodatočné výdavky spojené s pobytom. 

 

Dôležité termíny 

 

Termín uzavretia výzvy: 26. 12. 2017 

 

Za rozhodujúci termín doručenia Žiadosti sa považuje v prípade elektronického doručenia deň 

doručenia Žiadosti na emailovú adresu staze@sbagency.sk a v prípade listinného doručenia deň 

doručenia žiadosti na korešpondenčnú adresu Slovak Business Agency. 

 

Predpokladaný termín zasadnutia komisie a vyhodnotenia Žiadostí: 05. 01. 2018 - povinná 

účasť žiadateľa na zasadnutí komisie. 

 

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/mechanizmus_poskytovania_pomoci.docx
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Predpokladaný termín realizácie medzinárodného stážového pobytu: od 20. 01. 2018 do 18. 02. 

2018. 
 

SBA si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť. 

 

 

V prípade záujmu o účasť na medzinárodnom stážovom pobyte Vám radi poradíme. 

 

 

Slovak Business Agency 

Oddelenie inkubácie a stáží 

Karadžičova 2 

811 09 Bratislava 

staze@sbagency.sk 
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