
Slovenská agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu 
Stručná informácia o službách pre slovenské podniky 
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O NÁS 

SARIO je štátna agentúra Ministerstva 
hospodárstva SR, ktorá zabezpečuje: 
• lákanie a podporu zahraničných investícií 

na Slovensko, 
• internacionalizáciu slovenských firiem, 

podporu exportu produktov, služieb a 
investícií. 

 

Zabezpečujeme hĺbkové informácie o slovenskom 
podnikateľskom prostredí, priemyselných príležitostiach, 
komplexné informácie  o zakladaní podnikov, pomáhame pri 
výbere lokality, poskytujeme služby v oblasti realít.  

 

Poskytujeme poradenstvo o štátnych stimuloch pre 
domácich a zahraničných investorov. Zabezpečujeme 
prehľad investičného prostredia, sektorové  a regionálne 
prehľady, pomoc s realizáciou investičných projektov a iné. 

SARIO 
POSKYTUJE 

ŠIROKÉ 
PORTFÓLIO 

BEZPLATNÝCH 
SLUŽIEB 
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SLUŽBY SARIO v skratke 

PORADENSTVO V OBLASTI INVESTÍCIÍ 
• investičná pomoc 
• odpočet výdavkov na výskum a vývoj 

 
AKTIVITY NA PODPORU EXPORTU 
• podpora účasti na veľtrhoch a výstavách 
• podnikateľské misie 
  
AKTIVITY NA PODPORU KOOPERÁCIE 
• sourcing – zapájanie do dodávateľských a odberateľských 

reťazcov 
 

PRE VEĽKÉ PODNIKY 
• podporné aktivity pre slovenské subjekty pri realizácii 

investičných celkov v zahraničí 
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• prezentácia slovenského 
investičného prostredia 
na seminároch doma 
a v zahraničí 
 
 

• široká škála služieb 
a asistencia pri realizácii 
investičných projektov, 
expanzií a relokácií pre 
nové investície 
a etablované spoločnosti 

• podpora slovenského 
exportu, pomoc pri 
vytváraní a prehlbovaní 
kooperačných vz ahov 
prostredníctvom 
multifunkčných nástrojov 
 

• asistencia pri podpore 
investičných celkov 
a investícií slovenských 
subjektov v zahraničí 

PODPORA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 
A INTERNACIONALIZÁCIE 
PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV 

PODPORA NOVÝCH INVESTÍCIÍ 
A ETABLOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ  

SLUŽBY SARIO detailne 
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SLUŽBY SARIO NA PODPORU NOVÝCH 
INVESTÍCIÍ  A ETABLOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ  

SARIO ponúka širokú škálu služieb a asistenciu pri realizácii 
investičných projektov, expanzií a relokácií pre nové 
investície a etablované spoločnosti  

IDENTIFIKÁCIA A ANALÝZA VHODNEJ LOKALITY 
A  NEHNUTEĽNOSTÍ 
• mapovanie a identifikácia nehnuteľností podľa požiadaviek investora z databázy 

nehnuteľností 
• informácie o vybraných nehnuteľnostiach (veľkosť, energie, cena, atď.)  
• organizácia obhliadok nehnuteľností a stretnutí s lokálnymi miestnymi úradmi 
 
ANALÝZA TRHU PRÁCE A PREHĽAD LOKÁLNEJ VZDELANOSTNEJ ÚROVNE 
• prehľad pracovnej sily 
• priemerná mzda v sektoroch a regiónoch  
• kľúčoví zamestnávatelia v sektoroch a regiónoch  
• prehľad vzdelávacích inštitúcii a kapacít 
 
PORADENSTVO V OBLASTI ŠTÁTNEJ POMOCI  
• komplexné informácie o podmienkach a formách podpory investícií 

v jednotlivých regiónoch Slovenska 
• pomoc pri indikatívnych ponukách 
• poskytovanie informácií  
• sprevádzanie procesom a asistencia pri príprave investičného zámeru 
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SLUŽBY SARIO NA PODPORU NOVÝCH 
INVESTÍCIÍ  A ETABLOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ  

IDENTIFIKÁCIA LOKÁLNYCH DODÁVATEĽOV 
• SARIO pomáha identifikovať vhodných dodávateľov 

a poskytovateľov služieb na základe požiadaviek 
investora 

 
ASISTENCIA POSKYTOVANÁ SPOLOČNOSTIAM 
VO VZ AHU K VEREJNÝM A ŠTÁTNYM INŠTITÚCIÁM 
• SARIO vystupuje v pozícii sprostredkovateľa pri 

riešení problémov etablovaných spoločností, ku 
ktorým často dochádza iba z dôvodu neefektívnej 
vzájomnej komunikácie, či neochoty hľadať 
kompromisné – i keď komplexnejšie riešenia 

• komunikácia s príslušnými orgánmi štátnej a verejnej 
správy a ďalšími relevantnými inštitúciami, ako 
napríklad: colná správa, cudzinecká polícia, stavebné 
úrady, železnice SR, energetické spoločnosti, 
ministerstvá, finančná správa, samosprávy, atď. 

 
PODPORA INOVAČNÝCH AKTIVÍT  
• SARIO poskytuje profesionálnu podporu pri 

identifikovaní vhodných možností financovania, 
napr. štátna pomoc či  aktívne monitoruje mladé 
inovatívne firmy 

M&A 
• SARIO spravuje databázu investičných príležitostí  

v ktorej eviduje projekty slovenských spoločností, 
ktorí pre svoj ďalší rast hľadajú investora/partnera 
do joint venture alebo R&D spoluprácu 

 
NETWORKING  
• SARIO udržuje vzájomne užitočné podnikateľské 

vzťahy a pomáha firmám nadväzovať nové kontakty 
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SLUŽBY NA PODPORU ZAHRANIČNÉHO 
OBCHODU A INTERNACIONALIZÁCIE 
PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV 

Podpora slovenského exportu, pomoc pri vytváraní a prehlbovaní 
kooperačných vz ahov prostredníctvom multifunkčných nástrojov 

ORGANIZOVANIE PODUJATÍ PRE PODPORU 
EXPORTU A OBCHODNÝCH VZ AHOV 
• SARIO organizuje obchodné misie, kooperačné podujatia, 
• sourcingové podujatia a B2B podujatia doma i v zahraničí 
• organizácia kooperačných podujatí so špeciálnym sektorovým 

zameraním (SARIO Business Link) 
• podieľanie sa na zabezpečení účasti slovenských podnikateľov pri 

návštevách vysokých štátnych predstaviteľov doma i v zahraničí 
a s tým spojená organizácia podnikateľskej časti, asistencia pri 
podpisoch memoránd a kontraktov 

 
PODPORA ÚČASTI NA VEĽTRHOCH A VÝSTAVÁCH 
• SARIO prostredníctvom národného projektu podporuje účasť MSP na 

vybraných veľtrhoch a výstavách v zahraničí formou národného stánku 
s cieľom aktívnej propagácie slovenského podnikateľského prostredia 
 

VZDELÁVANIE EXPORTÉROV 
• SARIO poskytuje konzultačný a vzdelávací servis zameraný na podporu 

podnikania, prostredníctvom špecializovaných seminárov v rámci 
Proexportnej akadémie SARIO (PAS), biznis raňajok a vypracovávaním 
regionálnych a sektorových prehľadov a teritoriálnych analýz 
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SLUŽBY NA PODPORU ZAHRANIČNÉHO 
OBCHODU A INTERNACIONALIZÁCIE 
PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV 

IDENTIFIKÁCIA POTENCIÁLNYCH OBCHODNÝCH 
PARTNEROV 
• prepájanie zahraničných dopytov s výrobnými možnosťami 

slovenských podnikateľských subjektov a spracovávanie 
exportných dopytov smerom do zahraničia 

 
SPOLUPRÁCA S PARTNERSKÝMI ORGANIZÁCIAMI 
A INŠTITÚCIAMI 
• intenzívna spolupráca s verejnými a súkromnými partnermi 

so záujmom posilniť a rozšíriť exportný potenciál Slovenska  
 

SPRAVOVANIE ON-LINE DATABÁZ 
• rozširovanie a systematické budovanie internej databázy 

kontaktov SARIO  
• využívanie externých databáz slovenských a zahraničných firiem 

pre účely spracovania dopytov 
• spravovanie databázy ponúk a dopytov obchodných príležitostí 

doma a v zahraničí slovakiasourcing.com 
• spravovanie portálu export.slovensko.sk, ktorý ponúka 

súhrnný prehľad informácií so zameraním  na export 
a podnikateľské aktivity 



Your One 
Stop Shop  

For Investment 
and Trade in 

Slovakia 
 

All Our Services 
Are Free of 

Charge 

SARIO 
Slovenská agentúra pre 
rozvoj investícií a obchodu 
 
Trnavská cesta 100 
821 01 Bratislava 
 
T: +421 2 58260 100 
E: trade@sario.sk | invest@sario.sk 
 
www.sario.sk 
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