
SLUŽBY 
SLOVAK BUSINESS AGENCY
Slovak Business Agency (ďalej len „SBA“) predstavuje kľúčovú a najstaršiu 
špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikov. 
Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná 
platforma verejného a súkromného sektora. Zakladajúci členovia:
 » Ministerstvo hospodárstva SR
 » Združenie podnikateľov Slovenska
 » Slovenský živnostenský zväz

Rôzne formy podporných 
poradenských a 
vzdelávacích služieb, 
ktoré vám pomôžu založiť 
a rozbehnúť podnikanie, 
rozšíriť ho, či prekonať 
prekážky s ním spojené.

NEFINANČNÉ
SLUŽBY

Ponuka finančné 
prostriedky na podporu 
vášho podnikania v rámci 
našich programov.

FINANČNÉ 
SLUŽBY

Cez naše analýzy, agendu 
lepšej regulácie, podporou 
vzdelávania a šírením 
osvety. 

BUDOVANIE 
PODNIKATEĽSKÉHO 

PROSTREDIA
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NAVIGÁCIA

WWW.SBAGENCY.SK  |  WWW.NPC.SK

http://www.sbagency.sk
https://www.npc.sk/sk/
https://www.facebook.com/SlovakBusinessAgency
https://www.instagram.com/slovak_business_agency/
https://twitter.com/SBAgentura
https://www.youtube.com/user/NarodnaAgentura/
https://www.linkedin.com/company/slovakbusinessagency
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2/2PODUJATIA
Pravidelne pripravujeme podujatia na aktuálne témy 
pre budúcich i etablovaných podnikateľov, ktorí chcú 
získať užitočné biznis informácie alebo rady, ponúkame 
možnosť zúčastniť sa na našich bezplatných seminároch, 
workshopoch alebo kurzoch podnikateľských zručností 
(fyzicky alebo online). Môžete sa inšpirovať úspešnými 
podnikateľskými príbehmi alebo získať cenné informácie. 

Cieľová skupina: malé a stredné podniky, záujemcovia 
o podnikanie 

KONZULTÁCIE
Tieto služby sú vhodné, ak uvažujete nad rozbehom 
vlastného podnikania, prípadne už podnikáte, a neviete 
na koho sa s vaším problémom obrátiť. Môžete využiť 
10 hodín individuálneho poradenstva od skúsených 
konzultantov a expertov. Pomôžu vám s prípravou stratégie / 
podnikateľského / finančného plánu, marketingom, prípadne 
iným problémom, ktorý aktuálne riešite.

Cieľová skupina: malé a stredné podniky, záujemcovia 
o podnikanie 

PORADENSTVO
80 hodín individuálneho poradenstva s odborníkmi na vami 
vybranú podnikateľskú tému, či už potrebujete riešiť: 
marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, 
elektronické podnikanie, komunitárne programy, export 
a internacionalizácia alebo alternatívne formy podnikania.

Cieľová skupina: malé a stredné podniky

AKCELERÁTOR
• 4- mesačný intenzívny program na rozbeh  

vlastného podnikania
• moderné priestory v našich biznis centrách
• mentoring s expertom z praxe a konzultácie  

na odborné témy
• workshopy šité na mieru
• pravidelné hodnotenia biznis nápadu

Cieľová skupina: záujemcovia o podnikanie   

INKUBÁTOR – FYZICKÉ 
A VIRTUÁLNE ČLENSTVO
• moderné kancelárske priestory v našom biznis centre

• prístup do priestorov po dobu maximálne troch rokov 

• mentoring s expertom z praxe a množstvo konzultácií na biznis témy

• networking

• pravidelné hodnotenia progresu podnikania

Cieľová skupina: malé a stredné podniky do 3 rokov od založenia   

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA
• účasť na medzinárodnej konferencii alebo workshope  

v členskom štáte EÚ

• zabezpečenie vstupu na podujatie, letenky do a z miesta konania  
v zahraničí, ako aj ubytovanie po dobu max. 5 dní 

Cieľová skupina: malé a stredné podniky   

ĎALŠIE SLUŽBY

NAVIGÁCIA

https://www.npc.sk/sk/events/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/akcelerator/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/
https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-veltrhy/ucast-na-medzinarodnom-odbornom-podujati/
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VZDELÁVACIE KURZY
• účasť na odbornom kurze/tréningu v členskom štáte EÚ 

s cieľom zvýšiť odbornosť a efektívnosť zamestnancov

• zabezpečenie vstupu na kurz/tréning, letenky do 
a z miesta konania v zahraničí, ako aj ubytovanie po 
dobu max. 10 dní 

Cieľová skupina: malé a stredné podniky

PROCESNÝ AUDIT SPOLOČNOSTI
• voucher (poukážka) na zhodnotenie efektívnosti 

podnikania vo vzťahu k nastaveným procesom v rôznych 
oblastiach (napr. logistika, výroba, personálne kapacity)

• výstupom sú implementovateľné odporúčania pre podnik 

Cieľová skupina: malé a stredné podniky nad 3 roky  
od založenia

PODPORA RODINNÝCH PODNIKOV
Na mieru šité individuálne poradenstvo v max. hodnote 
25 000 EUR orientované na rozvoj rodinného podnikania 
a proces úspešnej generačnej výmeny. 

Cieľová skupina: malé a stredné podniky spĺňajúce definíciu 
rodinného podniku

CREATIVE POINT (KREATÍVNA DIELŇA)
• prístup k technológiám, ale aj poradenstvo v oblasti prototypovania 

• možnosť zúčastniť sa rôznych skupinových odborných činností 
prostredníctvom ktorých krok po kroku budete vtiahnutí do tvorby 
3D alebo 2D modelov – od ich digitálnej podoby až po finálny 
hmatateľný prototyp

• práca so softvérmi ako Rhinoceros, Sketchbook, Coreldraw, Adobe 
Illustrator a pod. 

Cieľová skupina: malé a stredné podniky, záujemcovia o podnikanie 

PODPORA STARTUPOV
1. Zabezpečenie účasti na domácom, alebo zahraničnom podujatí 
zameranom na inovácie, technológie a startupy
• vstup/online vstup na vybrané podujatie, alebo náklady na stánok 

na podujatí pre max. 3 zástupcov a spiatočnú letenku, kdekoľvek 
na svete

• možnosť predstaviť svoj projekt v medzinárodnej konkurencii, 
či nájsť obchodných partnerov, odberateľov, alebo dokonca 
investorov na eventoch

2. Poskytovanie mentoringu
• možnosť získať podporu pomocou experta až do výšky 25 000 

EUR, ktorý vám pomôže s realizáciou konkrétnych podnikateľských 
zámerov

3. Stáž vo svetových inovačných centrách
• max. 3-mesačný pobyt v zahraničnom technologickom centre
• na mieru šitý program orientovaný na podporu podnikania 

startupov (networking, pitching, mentoring) 
• letenka a ubytovanie pre max. 2 osoby zastupujúce startup 

Cieľová skupina: malé a stredné podniky do 5 rokov od založenia, 
záujemcovia o podnikanie 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Najväčšia sieť na podporu malých a stredných podnikov 
s medzinárodnými ambíciami, ktorá poskytuje podnikateľskú 
expertízu najmä v oblastiach:

• Medzinárodné B2B podujatia

• Vyhľadávanie partnerov v databáze

Cieľová skupina: malé a stredné podniky

NAVIGÁCIA

https://www.npc.sk/sk/projekty/statne-programy/rodinne-podnikanie/rodinne-podnikanie-o-programe/
https://www.npc.sk/sk/services/specialne-sluzby-creative-point/creative-point/
https://www.npc.sk/sk/projekty/medzinarodne-projekty/enterprise-europe-network/een-o-projekte/
https://www.npc.sk/sk/projekty/statne-programy/startup-sharks/o-iniciative/
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MIKROPÔŽIČKY
• pomoc existujúcim aj začínajúcim podnikateľom 

formou mikropôžičky za zvýhodnených podmienok

• maximálna výška úveru 50 000 EUR, možnosť 
odkladu splátok istiny maximálne na 6 mesiacov

• úver je možné žiadať na investičné projekty a na 
projekty zamerané na nákup zásob obchodného 
charakteru  

Cieľová skupina: malé a stredné podniky

NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND  
(RIZIKOVÝ KAPITÁL)
• poskytovanie odborných konzultácií žiadateľom o 

financovanie týkajúce sa predkladaných projektov

• poradenstvo firmám nachádzajúcim sa v portfóliu 
spoločnosti

• zabezpečenie spolufinancovania pre žiadateľov 
požadujúcich vyššiu finančnú čiastku ako je 
maximálna povolená hranica jednotlivých fondov

Cieľová skupina: malé a stredné podniky

NAVIGÁCIA

https://www.npc.sk/sk/mikropozickovy-program/
http://www.nhfond.sk
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BUDOVANIE 
PODNIKATEĽSKÉHO 

PROSTREDIA

MONITORING
PODNIKATEĽSKÉHO
PROSTREDIA
• monitorovanie podnikateľského prostredia 

prostredníctvom prieskumov a analýz
• zabezpečovanie informačných materiálov pre 

podnikateľov 
• konferencie a diskusie zamerané na rôzne aspekty 

podnikania   

Cieľová skupina: široká verejnosť 

PODPORA
INTERNETOVEJ
EKONOMIKY
Ak vás zaujíma, ako možno využiť digitálne prostredie pre 
podnikanie alebo zvýšiť bezpečnosť podnikania v online 
priestore, navštívte naše alebo partnerské podujatia, 
prípadne si pozrite náš web www.podnikaj.online   

Cieľová skupina: široká verejnosť 

CENTRUM LEPŠEJ REGULÁCIE
• zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku 

prostredníctvom návrhov na znižovanie regulačného/
administratívneho zaťaženia podnikateľov 

• kontrola dopadov regulácií na malé a stredné podniky  
a tvorba MSP testov

• možnosť zapájať podnikateľov do prebiehajúceho legislatívneho 
procesu  

Cieľová skupina: široká verejnosť

PODPORA ÚSPEŠNEJ 
PODNIKATEĽSKEJ PRAXE
SBA pravidelne podporuje aktivity, ktoré verejnosti prinášajú príbehy 
úspešných podnikateľov a podnikateliek, či rôznych inovátorov alebo 
im prinášajú aktuálne informácie potrebné na rozbeh podnikania. 
Medzi takto podporované aktivity patria napr.:
• podujatia, súťaže, konferencie zamerané na problematiku 

podnikania, prezentovanie príkladov úspešných podnikateľských 
príbehov a startupov, projekty zamerané na podporu  
a zakladanie rodinných firiem

• stretnutia s investormi a podnikateľskými anjelmi,

Cieľová skupina: široká verejnosť 

PODPORA PODNIKATEĽSKÉHO 
VZDELÁVANIA
Prostredníctvom grantových projektov sa hospodárske subjekty môžu 
zapájať do praktického vzdelávania zručností 21. storočia, a to už 
u žiakov materských a základných škôl, ako aj študentov stredných 
a vysokých škôl. Oprávnené aktivity sú napríklad:
• domáce a zahraničné tréningové programy
• praktické kurzy na budovanie mäkkých zručností
• spolupráca škôl s firmami (exkurzie, stretnutia s podnikateľmi)

Cieľová skupina: žiaci MŠ/ZŠ, študenti SŠ/VŠ a pedagogickí pracovníci
Žiadatelia o projekt: hospodárske subjekty

NAVIGÁCIA

http://www.podnikaj.online
http://monitoringmsp.sk
http://lepsiezakony.sk
https://www.npc.sk/sk/services/specialne-sluzby-creative-point/propagacia-prostrednictvom-elektronickych-medii/
https://www.npc.sk/sk/projekty/statne-programy/podpora-uspesnej-podnikateskej-praxe/ciel/
https://www.npc.sk/sk/projekty/statne-programy/podpora-internetovej-ekonomiky/ie-spolupraca/
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Sociálne siete Slovak Business Agency:

KONTAKT
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http://www.sbagency.sk
https://www.npc.sk/sk/
https://www.facebook.com/SlovakBusinessAgency
https://www.instagram.com/slovak_business_agency/
https://twitter.com/SBAgentura
https://www.youtube.com/user/NarodnaAgentura/
https://www.linkedin.com/company/slovakbusinessagency

