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Záujmové združenie právnických osôb tvorí 15 členov 

poskytujúcich služby v oblasti podnikania, práva, financií 

a ľudských zdrojov, so sieťou kontaktov vytvorenou s 

výskumnými a vývojovými inštitúciami.

Združenie odpovedá na nové trendy a prináša impulzy, 

ako aj inovatívne možnosti riešenia s ohľadom na 

súčasnú celosvetovú situáciu.

SBIC vznikla na základoch neziskovej organizácie 

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI, 

pôsobiacej na Slovenskom trhu už viac ako 5 rokov.
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Pomáhame spoločnostiam rásť 

medzinárodne



Potvrdená spolupráca s výskumnými a vzdelávacími 

inštitúciami

· Slovenská akadémia vied

· Slovenská technická univerzita v Bratislave

Podpora vyjadrená SBIC

· Mesto Banská Bystrica

· Asociácia zamestnávateľských zväzov SR
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Zámery, ciele a oblasti činnosti

• Podpora zavádzania inovácií, podpora 

podnikateľského prostredia priaznivého pre 

inovácie, podpora internacionalizácie a 

rastu členov klastra.

• Cezhraničná spolupráca a hospodársky 

rozvoj.

• Vzťahy s verejnosťou a ďalšie vzdelávanie 

o aktuálnych podnikateľských témach.

• Podpora vytvárania pracovných miest v 

menej rozvinutých slovenských regiónoch, 

podporou inovácií a rastu MSP.



4

Konferencia Blockwalks

• 2 úspešné ročníky 2018 a 2019.

• Záštita Úradu vlády SR a Európskej komisie.

• Využitie blockchainovej technológie vo verejnom 

sektore s cieľom zefektívniť verejnú správu.

Webinár pre členov klastra otvorený aj pre MSP

• Právne aspekty prenosu vedeckých a 

technologických poznatkov a spôsobov využívania 

práv na duševné vlastníctvo pre tretie strany.

• Apríl 2021

Nadviazaná spolupráca so Slovenskou 

akadémiou vied (SAV)

• Mesačné stretnutia zástupcov SBIC a SAV

• Spolupráca na podpore transferu 

technológií a inovácií.

Online webinár: Rethink Strategy

• Potreba transformácie prístupu a stratégie 

podnikania s ohľadom na COVID-19, ale aj 

exponenciálne napredovanie.

• Február 2021

Futureton (Slovakia 2030) – connection to 

EU Next Generation

• 2 dňová konferencia (marec - jún 2021),

• spolupráca s univerzitami / študentmi

Webinár pre členov klastra otvorený aj pre 

MSP

• Vnútorné a vonkajšie hrozby pre podnik

• December 2020



1Kontakt

Sme sieť spoločností a organizácií, ktorá podporuje jej 

členov a partnerov vo zvyšovaní konkurencieschopnosti 

prostredníctvom prenosu znalostí a inovácií, stimuláciou 

inovačných aktivít a internacionalizáciou.

“

SME Booster and Innovations Cluster

Švermova 6971 / 51A, 974 04 Banská Bystrica

+ 421 903 631 567

office@sbic.sk

Naše pobočky

Bratislava

Banská Bystrica

Trenčín


