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O spoločnosti

ZALOŽENIE SBA

Vznikla v roku 1993 a predstavuje 

najstaršiu a kľúčovú špecializovanú 

inštitúciu z hľadiska podpory MSP

na Slovensku.

VÍZIA

SBA chce byť prvou voľbou 

slovenských firiem pri vzniku a rozvoji 

ich podnikania.

POSLANIE

Komplexne pomáhať podnikateľom 

v súlade s princípmi iniciatívy (Small 

Business Act) a podporovať 

podnikanie na národnej, regionálnej 

a miestnej úrovni. Zároveň posilniť

konkurencieschopnosť podnikateľov 

v rámci spoločného trhu EÚ a 

tretích krajín.



Mikropôžičkový program

Prehľad služieb

Dlhodobé individuálne poradenstvo

Krátkodobé individuálne poradenstvo

Medzinárodné odborné podujatia

Skupinové poradenstvo

Motivačné a aktivačné tímové aktivity

Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

Inkubátor – fyzické členstvo

Inkubátor – virtuálne členstvo

Podpora startupov – odborné poradenstvo

Podpora startupov – účasť na podujatiach

Startup Sharks – Medzinárodný stážový program

Akcelerátor

Coworking

Letná škola

Kurz podnikateľských zručností

Creative pointBISS Slovakia 2020-4 (Enterprise Europe Network)

Podpora rodinných podnikov

Zdroje fotografií uvedených v prezentácií: Slovak Business Agency, FB stránky a web stránky klientov SBA

Firemný audit

Vzdelávacie kurzy

Ďalšie služby SBA:



Služba:

Mikropôžičkový 

program

Mikropôžičkový program (npc.sk)

https://www.npc.sk/sk/mikropozickovy-program/


Základná filozofia je umožniť financovanie

✓živnostníkom

✓začínajúcim podnikateľom

✓podnikateľom s problémovým prístupom k financiám v bankách

✓marginalizovaným skupinám

✓podnikateľom v regiónoch s nízkou mierou zamestnanosti

✓moderným a inovatívnym projektom ...

s vysokoumierou návratnosti poskytnutých zdrojov



MIKROPÔŽIČKY –
dostupnejšie ako bankový úver

SBA POSKYTUJE MIKROPÔŽIČKOVÝ PROGRAM OD ROKU 
1997

✓oprávnení žiadatelia: sú malí podnikatelia so sídlom na
Slovensku, s obratom do 10 mil. €, zamestnávajúci do 50
zamestnancov

✓pre podnikateľov s históriou aj pre začínajúcich podnikateľov

✓výška úveru: 2 500 € – 50 000 €

✓splatnosť úveru: 6 mesiacov až 4 roky (možnosť využitia
odkladu splátok o 6 mesiacov)

✓úroková sadzba: priemerná sadzba poskytnutých
mikropôžičiek je približne 5 % p. a.



MIKROPÔŽIČKY –
dostupnejšie ako bankový úver

✓Zabezpečenie mikropôžičiek:

• do 15 000€ - 20 000€ bez potreby zabezpečenia  mikropôžičky 
majetkom   ( napr. formou dohody o ručení konateľov resp. 
spoločníkov spoločnosti)

• nad 15 000€ - 20 000€ zabezpečenie - nehnuteľným 
majetkom, firemným, osobným, prípadne majetkom tretích 
osôb, tiež hnuteľným majetkom, strojnotechnologickými 
zariadeniami, prípadne aj predmetom financovania, teda 
majetkom, ktorý je financovaný z mikropôžičky.



ÚROKY A POPLATKY

✓úroková sadzba: jej výška sa odvíja od základnej sadzby a marže 

Výška marže závisí od ratingu podnikateľa, na ktorý vplýva kvalita 
podnikateľského zámeru, efektívnosť projektu, platobná disciplína 
podnikateľa v predchádzajúcich úverových vzťahoch ako aj ponúkané 
zabezpečenie. Priemerná úroková sadzba reálne poskytnutých 
mikropôžičiek sa pohybuje cca 5 %.

✓Poplatky za spracovanie mikropôžičky : 70€

✓Poplatok za poskytnutie mikropôžičky: 1% z poskytnutej sumy 
mikropôžičky. ( Pôžička sa poskytuje priamo na účet podnikateľa v 
sume zníženej o 1% poplatok).



CHARAKTER PROGRAMU

✓ Má celoslovenskú pôsobnosť (Bratislava kraj  aj mimo Bratislava kraj)

✓ Je určený pre celé spektrum malých podnikateľov (živnostníci, obchodné 
spoločnosti, bez obmedzenia veku založenia spoločnosti ) 

✓ Je nepretržitý, mikropôžičky sa poskytujú počas celého obdobia (bez 
osobitných výziev) 

✓ Je založený na revolvingovom princípe ( splatené mikropôžičky sú 
zdrojom na poskytnutie nových mikropôžičiek)

✓ Z programu  bolo doteraz  poskytnutých viac ako 2500 úverov za 45mil. € 



VÝHODY ČERPANIA

✓mikropôžičky poskytujeme aj podnikateľom bez podnikateľskej histórie

✓poskytujeme aj kombinované investično-prevádzkové financovanie so splatnosťou  
do 4 rokov 

✓mikropôžičky poskytujeme aj v minimálnych výškach od 2500 €, ktoré sú pre 
komerčné banky nerentabilné

✓sme schopní akceptovať vyššie riziko ako finančné inštitúcie

✓posudzujeme nielen históriu malých podnikateľov, ale aj podnikateľský plán

✓mikropôžička je finančne dostupná pre klientov (poplatky a úrokové sadzby)

✓poskytujeme možnosť odkladu splátok istiny

✓individuálne nastavujeme splácanie podľa charakteru podnikania

✓prepájame financovanie so vzdelávaním, mentoringom, poradenstvom a podporou 
v oblasti medzinárodných aktivít



Ako sa s nami skontaktujete:

Uveďte názov firmy, telefónne číslo, Vašu požiadavku

a pošlitemail na :

mikropozicky@sbagency.sk



Služba:

Krátkodobé individuálne 

poradenstvo

Priestory zubnej ambulancie Schill Dental 

clinic s.r.o.

Konzultácie (npc.sk)

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/


O službe

Počet klientov čerpajúcich 
danú službu od začiatku 

projektu.

Poskytovanie individuálneho poradenstva 

v rozsahu 10 bezodplatných konzultačných 

hodín. Služba sa poskytuje ako pre 

podnikateľov tak aj pre nepodnikateľov. 

Cieľom služby je pomoc pri zakladaní a 

rozbehu podnikania, poskytovanie 

základných informácií, navrhovanie a 

odporúčanie rýchlych riešení operatívnych a 

čiastkových otázok podnikateľa. Služba sa 

poskytuje v oblastiach: marketing, financie, 

právo a legislatíva, manažment, export a 

internacionalizácia, elektronické podnikanie.

viac ako 

8 935



presentationstemplate.com

Bratislavský kraj:

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-

ramci-2/

Regióny – firmy do 3 rokov:

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-

ramci-r/

Regióny – firmy nad 3 roky:

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/podnikatelia-z-regionov-nad-3-roky-od-

zalozenia-zi/

KIP – Krátkodobé Individuálne Poradenstvo

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-2/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-r/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/podnikatelia-z-regionov-nad-3-roky-od-zalozenia-zi/


klientov



Spoločnosť sa zaoberá vývojom, dizajnom obalov 

a iných produktov z recyklovaných textílií. Výroba je 

dôsledne zo 100% recyklovaného textilného odpadu. 

Vlastnou výrobou podporuje sociálne a zdravotne 

znevýhodnených ľudí. 

Čerpaná služba spoločnosti pomohla pri spustení predaja 

pre vyvíjané eko-sociálne produkty v začiatkoch ich 

podnikania. 

Success story TU.

01 Sobi.eco

http://inbiznis.sk/obaly-zo-sivej-masy-skvely-dizajn/


presentationstemplate.com

Schill Dental Clinic s.r.o.

Stomatologická klinika pôsobiaca v rámci siete svojich pobočiek 

na Slovensku aj v Českej republike. Poskytuje kvalitnú 

stomatologickú starostlivosť v moderne vybavených 

ambulanciách a využíva najnovšie technológie. Success story TU

Erika Cibulková – Cibulka design

02 03 Klientka navrhuje dizajn a tvorí oblečenie a produkty pre deti. 

Konzultácie jej pomohli v začiatkoch podnikania po MD. 

Pomohli jej správne uchopiť podnikateľský plán, zrealizovať ho 

a úspešne ho rozvíjať. 

FINERY DECOR s.r.o.
Firma sa zaoberá výrobou a predajom blahoželaní, pohľadníc, 

baliaceho papiera a darčekových produktov. Získali viac ako 

100 maloobchodných predajní a obchodnú sieť Slovenskej 

pošty, a.s.

04
Jana Macková
Po vyčerpaní viacerých služieb klientka založila firmu na výrobu a 

predaj handmade produktov pod značkou Knihorožka so 

zameraním na výrobu drobných predmetov pre knihy. V súčasnosti 

čerpá služby už ako podnikateľka. Success story TU.

05

http://inbiznis.sk/schill-rodinna-klinika-pre-modernu-stomatologiu/
http://inbiznis.sk/nakopla-ich-pandemia/


Služba:

Dlhodobé individuálne 

poradenstvo

Lenka Cenigová , konateľka BeLenka, s.r.o.

Poradenstvo a audity (npc.sk)

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/


O službe

Počet klientov čerpajúcich 
danú službu od začiatku 

projektu.

Poskytovanie individuálneho poradenstva 

v rozsahu 80 bezodplatných konzultačných 

hodín. Cieľom služby je pomoc firmám pri 

riešení strategickejších a komplexných 

otázok  v ich podnikaní. Obsah a riešenie 

problémov sú šité na miestu a podľa 

požiadaviek podnikateľa. Oblasti 

poradenstva: marketing, financie, právo a 

legislatíva, manažment, export a 

internacionalizácia, elektronické podnikanie, 

alternatívne formy podnikania/podnikanie v 

sociálnej ekonomike.

viac ako 

979



klientov



Spoločnosť vyvíja, vyrába a predáva výživové doplnky 

pre športovcov a priaznivcov zdravého životného štýlu. 

Jej tržby za posledné dva roky presahujú 2 mil. EUR 

ročne.

Spoločnosť v rámci individuálneho dlhodobého 

poradenstva konzultovala viacero oblastí. Poradenstvo v 

oblasti manažmentu jej výrazne pomohlo v nastavovaní 

vhodných manažérskych procesov pre budovanie 

rozrastajúceho sa tímu. 

Druhou konzultovanou oblasťou bolo elektronické 

podnikanie. 

Konateľka spoločnosti KOMPAVA spol. s.r.o., Ing. Želmíra 

Komorechová, vyhrala súťaž Podnikateľka Slovenska za 

rok 2015. Success story TU

01 KOMPAVA spol. s.r.o.

http://inbiznis.sk/podnikatelka-slovenska-2015-kazdy-jeden-produkt-testujem-najskor-na-sebe/


presentationstemplate.com

Be Lenka, s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá výrobou detských ergonomických 

nosičov, šatiek na nosenie detí, oblečenia na nosenie detí, 

kojeneckého oblečenia a barefoot obuvi. Success story TU

BEPON Retail SK s.r.o.

02 03 Výroba a maloobchod s pančuchovým a ponožkovým 

sortimentom. 

Kinekus VO s.r.o.
Spoločnosť predáva domáce potreby, ručné a elektrické 

náradie, záhradné a stavebné náradie a železiarsky tovar. Má 

12 kamenných predajní v SR, jednu v ČR. Jej tržby dosiahli 

v roku 2020 výšku 16,7 mil. EUR, má 31 zamestnancov.

04
HOUR, spol. s.r.o.
Spoločnosť je tvorcom informačných systémov (HUMAN, Humanet, 

MADO), ktoré zastrešujú všetky procesy personalistiky, miezd, 

riadenia ľudských zdrojov, dochádzky a oblasť účtovníctva. Na trhu 

pôsobia od roku 1993 a tržby majú vo výške 4,3 mil. EUR.

05

http://inbiznis.sk/zo-ziliny-na-zahranicne-trhy/


Služba:

Skupinové poradenstvo

Podujatia (npc.sk)

https://www.npc.sk/sk/events/


O službe

Počet klientov čerpajúcich 
danú službu od začiatku 

projektu.

Služba ponúka rôzne typy a formy 

bezplatných 2-6 hodinových vzdelávacích 

podujatí, ako napr. workshopy, prednášky, 

networkingové stretnutia a pod. Služba sa 

poskytuje pre podnikateľov aj pre 

nepodnikateľov v rôznych oblastiach či 

zameraním. Od informácií potrebných k 

začatiu podnikania, cez oblasti marketingu, 

financií, legislatívy až po oblasť 

elektronického podnikania, či možnosti 

zapojenia sa do komunitárnych programov. 

viac ako 

14 220



Služba:

Medzinárodné odborné 

podujatia

Medzinárodné odborné podujatia (npc.sk)

https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-veltrhy/ucast-na-medzinarodnom-odbornom-podujati/


O službe

Počet klientov čerpajúcich 
danú službu od začiatku 

projektu.

Účasť na medzinárodných odborných 

podujatiach, ako sú napr. odborné 

konferencie, odborné semináre či 

workshopy, organizovaných v niektorej z 

členských krajín EÚ. V rámci tejto služby je 

zabezpečených 5 kalendárnych dní  pre 

maximálne 2 zástupcov MSP. 

Cieľom služby je umožniť podnikateľom 

získať informácie o podnikateľských 

trendoch a prístupoch v zahraničí, 

networkingové príležitosti a najmä 

vytvorenie nových obchodných príležitostí.

viac ako 

517



Služba:

Firemné audity

NOVÉ

Poradenstvo a audity (npc.sk)

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/


O službe

Našu podporu môžete získať v oblasti firemného auditu, a to prostredníctvom voucheru

až do výšky 9 600€. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných 

firmách poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. 

Firemný audit poukáže na potencionálne hrozby v oblasti, ktorú si vyberiete. Výstupom sú 

riešenia a návrhy na zlepšenie. Vybrať si môžete z rôznych oblastí okrem finančných a 

účtovných auditov. Služba je určená pre firmy nad 3 roky.





Manželia Valigurskí, majitelia spol. Fytopharma

Služba:

Podpora rodinných 

podnikov



O službe

Počet klientov čerpajúcich 
danú službu od začiatku 

projektu.

Nefinančná podpora rodinných podnikov 

vo forme poskytovania individuálneho 

odborného poradenstva zameraného na 

budovanie podnikateľských zručností v 

procese ohodnocovania rodinných 

podnikov pre účely generačnej výmeny a 

transferu vlastníctva s cieľom podporiť 

udržateľnosť a  rozvoj rodinného podniku. 

Oblasti poradenstva:

- generačná výmena a nástupníctvo

- nástupníctvo z hľadiska majetku

- riešenie dopadov koronakrízy

82



KONTAKT

Slovak Business Agency

Renáta Pokorská
Vedúca oddelenia ORMP:
pokorska@sbagency.sk
+421 2 203 63 159

mailto:ticha@sbagency.sk

