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Buďte o krok vpred...

sa mô-
žete naplno venovať svojmu pod-
nikaniu

záujemca o podnikanie

„Start-up kancelária“

   Inkubátor drží ochrannú ruku 
nad svojimi firmami a záujemcami 
o podnikanie v oblasti technológií 
a inovácií. Ak využijete jeho služby, 
vaša firma získa výhody oproti konku-
rencii. V období rozbehu firmy 

, získavať informácie, ktoré 
rozšíria vaše know-how a podporia 
vaše manažérske schopnosti.

   UTI STU vám poskytne viacero slu-
žieb. Ak ste , 
ktorý zatiaľ iba uvažuje založiť si vlast-
nú firmu, môžete sa zapojiť do projek-
tu . Čo to zna-
mená? Ide o príležitosť získať kance-
lárske priestory so zariadením a počí-
tačovým vybavením, vrátane pripoje-
nia na internet a poradenstva v oblasti 
zakladania firmy na obdobie troch me-
siacov. Všetky uvedené služby sú po-
tom pre vás bez akýchkoľvek poplat-
kov. Všetky výhody sa poskytujú 
za účelom podpory založenia nových 
inovatívnych technologicky orientova-
ných firiem. Po uplynutí trojmesačného 
obdobia musí záujemca predložiť ma-
nažmentu inkubátora vypracovaný 
podnikateľský plán. Jeho kvalita a reál-
ne základy otvárajú záujemcovi vstup 
do inkubátora už ako inkubovanej 
firme. 

   V prípade, že sa vám podarilo založiť 
si firmu vlastnými silami, ale 

, môžete využiť výhody vstupu 
do UTI STU ako . 
Dostanete sa do prostredia mladých 
dynamických ľudí, ktorých spája spo-
ločný cieľ - vybudovať úspešnú a sta-
bilnú firmu. Na obdobie troch rokov 
vám inkubátor poskytne:
    prenájom kancelárskych priestorov 
s výraznými zľavami v porovnaní s tr-
hovými cenami,
    pridanú hodnotu k nájmu – sídlo 
a korešpondenčnú adresu, preberanie 
zásielok, informačnú kanceláriu ma-
nažmentu UTI, non-stop strážnu služ-
bu a vstup do budovy, upratovanie, 
spoločné technické zariadenia (tlačia-
reň, kopírka, skener, fax a pod.), ku-
   

potrebu-
jete podporu pri rozbehu podnika-
nia

inkubovaná firma

-

-

chynku, zasadacie miestnosti, telefón-
ne prípojky, telefónne zariadenia a in-
ternetové prípojky, 

 konzultačné a poradenské služby 
pri podnikaní a v oblasti ochrany dušev-
ného vlastníctva.

   Po skončení trojročného inkubačného 
obdobia môže firma naďalej využívať 
priestory inkubátora ako 

, pokiaľ inkubátor disponuje voľnými 
priestorovými kapacitami.

   Kontaktujte nás e-mailom na adrese 
 alebo telefonicky na čísle 

. Viac informácií 
môžete získať aj na našich web strán-
kach a . 

   Prvoradou úlohou inkubátora je pos-
kytovať svoje priestory a služby inku-
bovaným firmám. Avšak je tu veľký 
záujem o jeho služby aj zo strany ko-
merčných firiem (firmy, ktoré pôsobia 
na trhu viac ako 3 roky) a pretrvávajú-
ci záujem firiem, ktorým vypršalo inku-
bačné obdobie. Z tohto dôvodu UTI STU 
rozšíril svoje portfólio služieb o tzv. vir-
tuálne služby. Tie sa rozdeľujú na nie-
koľko a viaceré

. Ich výhoda spočíva 
v tom, že pri ich využívaní firma nemusí 
platiť dlhodobý fyzický prenájom kance-
lárskych priestorov, ale môže použiť:
    konferenčné a zasadacie priestory 
podľa potreby,
    adresu inkubátora ako svoje sídlo 
a korešpondenčnú adresu,
    preberanie a preposielanie doruče-
nej pošty,
    krátkodobý prenájom kancelár-
skych priestorov podľa potreby a i.

   -

komerčná fir-
ma

Zaujali vás naše služby a ne-
viete ako získať tieto výhody? 

info@inqb.sk

+421 (0) 2 492 12 492

 www.inqb.sk  www.stuba.sk

Nové služby inkubátora 
pre komerčné firmy

 balíkov služieb   dopln-
kové služby

-

-

-

-

 PRÍSŤ DO UTI STU SA OPLATÍ 
 – využite túto možnosť aj vy

   Univerzitný technologický inkubátor STU (UTI STU) pôsobí už 
piaty rok v oblasti podpory malých a stredných podnikov. 
   V priebehu svojej existencie poskytol podporné služby 25 
začínajúcim inovatívnym firmám a 8 záujemcom o podnikanie.

Univerzitný technologický inkubátor STU
Pionierska 15

831 02 Bratislava

www.inqb.sk
e-mail: info@inqb.sk

tel.: +421 (0) 2 492 12 492

UTI STU 
v súčasnosti 13 inkubovaných 

a 5 komerčných firiem. Jeho priestorové 
kapacity sú vyťažené na 85 percent. 
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