
Bezplatné služby pre všetkých 

 

 

 

Malé a stredné podniky sú dlhodobo jedným z pilierov slovenskej ekonomiky, tvoria totiž 
99,9% všetkých podnikov na Slovensku. A práve im ponúkajú Národne podnikateľské centrá 
komplexnú podporu. Od sformovania centier v roku 2017 využilo naše služby po celom 
Slovensku viac ako 5 400 malých a stredných podnikateľov. Bránu do sveta biznisu sme 
otvorili viac ako  4 800 záujemcom o podnikanie. 

Slovak Business Agency (SBA) založila po celom Slovensku Národné podnikateľské centrá (NPC), 
ktoré ponúkajú nielen malým a stredným podnikateľom bezplatné služby. Podporu získate v 
akejkoľvek fáze podnikania, či už ste podnikateľ alebo sa o podnikanie zaujímate. 

Podnikanie so sebou prináša mnoho výziev a otázok. Naši skúsení odborníci, vedia poradiť v 
rôznych oblastiach podnikania a pomôcť nájsť tie správne odpovede. Stačí si len vybrať zo širokej 
škály služieb, ktoré poskytujeme. 

  

,,Na začiatku každý potrebuje pomocnú ruku, bez toho to ide veľmi ťažko. A práve vtedy mi NPC 
ochotne pomohlo získať nové informácie, rady od skúsených, spoznať zaujímavých ľudí a posunúť 
tak svoje podnikanie o krok vpred,“ hovorí Dávid Paučin, zakladateľ značky Justin Paukin o svojich 
skúsenostiach so službami NPC. 

  

Pod jednou strechou môžete konzultovať s odborníkmi podnikateľské témy, zúčastňovať sa 
odborných podujatí, motivačných aktivít, kurzu podnikateľských zručností, cestovať na zahraničné 
podujatia či využívať priestory coworkingu. 

,,Keď mám dilemu, obrátim sa na ľudí z Národného podnikateľského centra. Pomôžu mi nájsť 
odborníka, s ktorým sa stretneme a prediskutujeme danú tému. Vždy mi ukážu aj iný uhol pohľadu,“ 
hovorí Bronislava Froncová, zakladateľka značky Go Bimbi o svojich skúsenostiach so službami 
NPC. 

  

  



V podnikateľských centrách vás vždy privítajú pracovníci NPC s odhodlaním podieľať sa na 
úspechu a rozvoji vašich podnikateľských nápadov.  Preto neváhajte a navštívte pobočku 
Národného podnikateľského centra vo vašom regióne: 

  

NPC Trnava: Business centrum, Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava 

NPC Nitra: Soda Business Park, Novozámocká 67, 949 05 Nitra 

NPC Trenčín: Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín 

NPC Banská Bystrica: Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA), 974 05 Banská 
Bystrica 

NPC Prešov: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov 

NPC Bratislava: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava 

 

https://www.npc.sk/sk/contacts/

