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1) Príhovor GR SARIO
Vážení priatelia,
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) prešla v priebehu roku 2004 významnými zmenami. Domnievam sa, že SARIO sa stalo
dynamickou vládnou inštitúciou, ktorá je schopná poskytnúť potenciálnym investorom kompletný servis – od prvého kontaktu a poskytovania
informácií cez realizáciu projektu až po postinvestičnú starostlivosť a odborné konzultácie pri žiadostiach o investičné stimuly a štátnu pomoc.
Výsledky hovoria jasnou rečou – 47 ukončených investičných projektov, viac než 12 000 novovytvorených pracovných miest. Chcem však, aby sa
agentúra SARIO v budúcnosti proaktívnejšie zamerala na zvýšený prílev investícií s vyššou pridanou hodnotou a tým sa postarala najmä o rozvoj
sektora služieb. Chceme takisto intenzívne podporovať rozvoj vedecko-technologických parkov, výskumno-vývojových centier, finančných centier
a zákazníckych centier. SARIO vidí i obrovský potenciál Slovenska v rozvoji farmaceutického priemyslu a vo vývoji liečiv. Som si istý, že Slovensko
jednoznačne má dostatok mladých, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na to, aby sa dokázali v týchto odvetviach presadiť a prispeli k ich
akcelerácii.
V rámci vyrovnávania regionálnych rozdielov na Slovensku chceme i naďalej pokračovať v trende výraznejšieho smerovania prílev PZI do regiónov
stredného a najmä východného Slovenska. Domnievam sa, že príchod významných investorov, akými sú Getrag Ford, Johnson Controls či
Continental Teves, vytvoril pre tieto regióny veľmi dobrú štartovaciu pozíciu pri lákaní ďalších investícií. Potenciál stredného Slovenska vidíme najmä
v investíciách do drevospracujúceho priemyslu, silnou stránkou východného Slovenska je strojárenský priemysel a prítomnosť prestížnej Technickej
univerzity v Košiciach, ktorá vytvára v tomto regióne vynikajúce podmienky pre vznik vedecko-technologického parku. I naďalej chceme projektovo
participovať na rozvoji priemyselných parkov a industriálnych zón na celom Slovensku a prispieť k tomu, aby sa zo štrukturálnych fondov EÚ ešte
využilo čo najviac prostriedkov na rozvoj technickej a cestnej infraštruktúry. Slovensko disponuje geometricky sa zvyšujúcim počtom priemyselných
parkov. Agentúra SARIO ako hlavný koordinátor rozvoja priemyselných parkov na Slovensku už identifikovala 9 strategických priemyselných parkov,
ktoré sú pripravené na okamžitý vstup zahraničných investorov a ktoré bude výrazne propagovať v zahraničí. Ďalšie 4 lokality na Slovensku –
Poprad, Myjava, Snina a Trebišov - budú podporené zdrojmi zo štrukturálnych fondov EÚ. V spolupráci s VÚC i naďalej vyhľadávame ďalšie územia,
na ktorých by mohli v blízkej budúcnosti vzniknúť priemyselné parky alebo priemyselné zóny.
Domnievam sa, že sa nám počas roka 2004 podarilo tiež výrazne zefektívniť a zdynamizovať činnosť obchodno-ekonomických radcov Slovenskej
republiky v zahraničí. Úlohu obchodno-ekonomických radcov vidím nielen v proaktívnejšom vyhľadávaní potenciálnych investorov pre Slovensko,
ale najmä v efektívnej podpore exportného potenciálu slovenských podnikateľských subjektov. Či už pôjde o poskytovanie konzultácií cez asistenciu
pri organizovaní investičných a proexportných seminárov a veľtrhov až po hľadanie relevantných partnerov a odberateľov pre slovenské subjekty.
SARIO verí, že tým vo veľkej miere prispeje i k rozvoju a rastu slovenského podnikateľského prostredia.
Som presvedčený, že dosiahnutie trvalo udržateľného ekonomického rastu je podmienené synergickým účinkom vyššie uvedených krokov, ktoré sú
garantom rozvoja ekonomického prostredia Slovenskej republiky vo všetkých jeho atribútoch.
Ing. Roman Kuruc
Generálny riaditeľ
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2. Profil agentúry
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - SARIO p.o.
Sídlo agentúry:
Martinčekova 17
821 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 58260100
Fax: +421 2 58260109
E-mail: sario@sario.sk
Web: www.sario.sk

Agentúra SARIO je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.
Agentúra SARIO bola zriadená na dobu neurčitú dňa 1. októbra 2001 rozhodnutím č. 94/2001 ministra hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 28.
septembra 2001, na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a
podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č.41/59/1996 z 27. februára 1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, po predchádzajúcom súhlase
Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 4844-KM/2001 zo dňa 28. septembra 2001.

Naše služby:
Podporujeme
• Slovensko a jeho investičné prostredie
• Investičné projekty zahraničných investorov
• Stimuly pre zahraničných investorov
• Možné miesta pre priemyselné parky a zóny
• Informácie dôležité pre vytvorenie exportnej stratégie slovenských podnikov pre vstup na zahraničné trhy (informačné a knižničné
služby)

Pomáhame
• Investorom pri realizácii projektov na zelenej lúke
• Slovenským spoločnostiam pri zakladaní spoločných podnikov so zahraničnými podnikmi
• Zahraničným partnerom pri hľadaní slovenských spoločností
• Investorom od počiatočného skúmania kľúčových faktorov podnikateľského prostredia až po úspešné zavŕšenie investičného projektu
• Našim klientom pri hľadaní najlepšieho pozemku, budov a subdodávateľov
• Partnerom v procese žiadostí o investičné stimuly formou daňových prázdnin a grantov
• Pri vytváraní nových pracovných príležitostí a rekvalifikácii zamestnancov na tieto miesta
• Etablovaným malým a stredným podnikom na Slovensku v ich snahe preskúmať nové trhy a vytvoriť partnerstvá pre rast exportu
Ponúkame
• Databázu pozemkov a budov, ktoré sú k dispozícii investorom
• Databáza investičných príležitostí
• Priemyselné parky
• Regionálne analýzy a štúdie
• Spolupráca s regionálnymi inštitúciami
4

Sprostredkovateľské služby on-line alebo ad hoc na požiadanie
Poskytujeme
• Informácie o slovenských spoločnostiach a trhoch pre zahraničné spoločnosti a inštitúcie
• Pravidelné a cielené rozširovanie informácií
• Poradenstvo týkajúce sa informačných zdrojov a získavania obchodných kontaktov
• Vedenie štátnych programov na podporu exportu pre malé a stredné podniky
Agentúra SARIO má regionálne zastúpenia v týchto mestách: Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov
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3) Predmet činnosti
Agentúra plní nasledovné základné verejnoprospešné činnosti:
V oblasti podpory rozvoja investícií a obchodu:
• zabezpečuje propagáciu podnikateľského prostredia a výhod investičného prostredia v Slovenskej republike, v tuzemsku i v zahraničí,
• získava investorov pre významné investície, podnikanie v priemyselných parkoch a strategických investorov pre reštrukturalizáciu,
modernizáciu, zvýšenie technickej úrovne, produktivity, efektívnosti a exportnej výkonnosti hospodárstva Slovenskej republiky,
• organizuje a zabezpečuje aktivity na podporu vývozu a dovozu slovenských výrobcov, zvýšenie konkurencieschopnosti ich výrobkov a na
vzájomne výhodnú hospodársku výmenu medzi nimi a zahraničnými subjektami,
• napomáha poradenskou činnosťou tuzemským i zahraničným investorom a obciam pri získavaní osvedčenia o významnej investícii, pri
získavaní podpory na zriadenie priemyselného parku a pri získavaní ďalších investičných stimulov,
• v rámci záväzných úloh a záväzných limitov určených zriaďovateľom a podľa jeho pokynov vypracúva odborné posudky k žiadostiam obcí o
podporu na zriadenie priemyselného parku, k žiadostiam významných alebo strategických investorov o poskytnutie investičných stimulov a k
ďalším dokumentom podľa požiadaviek zriaďovateľa,
• administruje projekty programov spolufinancovaných vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou v oblasti investícií zameraných na
rozvoj odvetví a regiónov v Slovenskej republike a na rozvoj hospodárskej a obchodnej výmeny medzi Slovenskou republikou a štátmi
Európskej únie,
• programovo zabezpečuje a koordinuje aktivity slovenských subjektov na podporu prílevu zahraničných investícií a na zvyšovanie exportnej
výkonnosti tuzemských podnikateľských subjektov. Poskytuje odbornú a organizačnú pomoc pri realizácii štátnych príspevkových programov
na podporu obchodu a investícií, ktoré vyplývajú z dohôd uzatvorených medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou,
• organizuje, koordinuje a podporuje aktivity na rozšírenie úrovne prezentácie Slovenska a slovenských výrobkov a výrobcov v zahraničí,
• organizuje odborné semináre a iné odborné podujatia zamerané na rozvoj investícií a obchodu,
• získava, spracováva a uverejňuje v tuzemsku a i v zahraničí odborné
publikácie, štúdie a aktuálne informácie o podnikateľskom
prostredí a podmienkach podnikania v Slovenskej republike a o obchodnej politike Slovenskej republiky,
• pripravuje a spolu s ostatnými zainteresovanými organizáciami vydáva príslušné informačné materiály, brožúry alebo príručky pre investorov v
mutáciách hlavných svetových jazykov (anglicky, nemecky, francúzsky, podľa potreby japonsky, španielsky a taliansky), resp. V jazykoch
kľúčových investorov na Slovensku,
• vedie databázu o klientoch Agentúry a využíva ďalšie expertné databázy v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie poslania Agentúry. V spolupráci
so ŠÚ SR a NBS zaisťuje prístup k informáciám o príleve zahraničného kapitálu do Slovenskej republiky,
• udržiava kontakty s etablovanými investormi a poskytuje im aj naďalej informácie alebo služby so zámerom podporovať ďalší rozvoj ich aktivít
v SR („post investment care“ alebo„after care“),
• predkladá informácie a podklady k materiálom spracovávaným Ministerstvom hospodárstva SR v období vstupu a pôsobenia zahraničných
investorov v SR a stratégie ich podpory.
Predmet činnosti
• podnikateľská, poradenská a konzultačná činnosť,
• reklamné a propagačné činnosti,
• vydavateľská činnosť,
• výchovno-vzdelávacia činnosť.
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4. Firemná identita
Misia
Agentúra SARIO si za svoju misiu stanovila podporu rozvoja slovenskej ekonomiky a zlepšenie kvality života na Slovensku. Tento cieľ by mal byť
naplnený prostredníctvom prezentácie hospodárskeho prostredia Slovenska, zviditeľňovania krajiny pre zahraničných investorov a pomocou rozvoja
investičných projektov.
Cieľom SARIO je tiež zníženie nezamestnanosti, podpora exportných aktivít slovenských podnikateľov a administrácia štrukturálnych fondov
Európskej únie.
Vízia
SARIO aktívne prispeje k zlepšeniu kvality života na Slovensku, zvýšeniu vzdelanosti a rozvoju ekonomiky prostredníctvom svojich kontaktov na
domácej pôde, ako aj v zahraničí.
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5. Predstavitelia spoločnosti
Post generálneho riaditeľa
PhDr. Ján Bajánek, CSc.
Ing.Roman Kuruc

na pozícii od 16.10.2003 do 30.3.2004
na pozícii od 1.4.2004

Management agentúry
Andrej Šaling, BSBA
Ing. Mária Mikušová
Ing. Tomáš Golan
Mgr. Martina Vaňová

Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa
Riaditeľka divízie PZI
Riaditeľ divízie exportu
Riaditeľka divízie štrukturálnych fondov EU
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6. Organizačná štruktúra
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7) Personálne zabezpečenie
Počet zamestnancov a rozdelenie podľa príslušnosti k odborom a divíziám

odbor
Kancelária GR
Personálny a právny odbor
Odbor IT
Odbor strategických projektov
Ekonomický odbor
Odbor PR a marketingu
Divízia PZI
Divízia zahraničného obchodu
Divízia štrukt. fondov EÚ
Odbor rozvoja regiónov
Interný audit

Počet zamestnancov k 31.12.2004
7
6
2
1
5
9
22
16
18
7
1
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8)

Vyhodnotenie kontraktu na program podpory priamych zahraničných investícií za rok 2004
Divízia priamych zahraničných investícií agentúra SARIO

Riadenie investičných projektov na Slovensku a poskytovanie komplexných investičných služieb a aktuálnych informácií
o podnikateľskom prostredí pre zahraničných investorov:
a)
b)
c)
d)

Zabezpečili sme odborné poradenstvo a konzultácie o investičnom prostredí na Slovensku, t.j. o legislatívnych, daňových, colných
a obchodných podmienkach v Slovenskej republike, ako aj o základných legislatívnych krokoch pri etablovaní nového podniku
v Slovenskej republike pre potenciálnych zahraničných investorov
Poskytli sme nasledovné služby pre investorov: tlmočenie a odborné preklady, vyhľadali sme najvhodnejšie lokality a nehnuteľnosti pre
implementáciu investičných projektov zahraničných investorov a vykonali sme celkom 267 obhliadok priemyselných nehnuteľností, 14
etablovaným investorom boli poskytnuté tzv. „follow up“ služby, zorganizovali sme 68 stretnutí s orgánmi samosprávy a štátnej správy.
vypracovali sme 14 marketingových štúdií zameraných na vyhľadanie vhodných slovenských subdodávateľov ako aj 7 rešerší
zameraných na informácie o konkurenčných firmách, 56 makroekonomických a demografických analýz jednotlivých regiónov šitých na
mieru podľa požiadaviek potenciálnych investorov.
V databáza priemyselných nehnuteľností evidujeme k 31.12.2004 celkom 360 nehnuteľností. Databáza obsahuje relevantné informácie
týkajúce sa voľných pozemkov, výrobných hál, skladov a priemyselných areálov. V databáze priemyselných parkov existujúcich ako aj
pripravovaných evidujeme celkom 80 priemyselných parkov, v členení podľa krajov: v bratislavskom kraji 8 priemyselných parkov,
v trnavskom kraji 9, nitrianskom kraji 10, trenčianskom kraji 8, žilinskom kraji 11, banskobystrickom kraji 13, prešovskom kraji 11,
košickom kraji 10. Databáza je na kvalitatívne vyššej úrovni a je dôležitým nástrojom pri komunikácii s investorom ako aj s VÚC.

Divízia priamych zahraničných investícií vedie exaktnú evidenciu investičných dopytov a projektov. K 31.12.2004 eviduje v databáze celkom 328
investičných dopytov a projektov, z toho aktívnych v rôznom stupni rozpracovanosti je 183 investičných projektov. Divízia priamych zahraničných
investícií svojimi aktivitami za rok 2004 zabezpečila zrealizovanie celkom 47 investičných projektov a tým zabezpečila prílev priamych zahraničných
investícií v celkovej plánovanej výške 1.699,5 mil. EUR (67.980 mil. Sk) a vytvorenie 11. 958 nových pracovných miest s plánovanou expanziou na
15.515 miest.

Posudzovanie žiadostí investorov o poskytnutie investičných stimulov a vypracovanie
odborných posudkov k žiadostiam o investičné stimuly podľa zákona č. 565/2001 Z.z.
o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytovanie
odborných konzultácií pri príprave podkladov k žiadosti o investičné stimuly.
SARIO poskytovalo konzultácie k vypracovaniu žiadostí o poskytnutie investičných stimulov potenciálnym aj etablovaným zahraničným investorom.
Vypracovali sme 9 odborných posudkov k žiadostiam o investičné stimuly podľa zákona č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch pre týchto
investorov: Van Geel Slovakia s.r.o., Košice, NN Slovakia s.r.o., Kysucké Nové Mesto, Legend Europe s.r.o. Bojnice., Universal Media Corp. (Slovakia)
s.r.o. Bratislava, Clean Tech Slovakia, s.r.o. Bratislava, Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o. Bratislava, VSZ Kovoplast, s.r.o. Nitra, Sitem Slovakia s.r.o.
Bratislava, Nefab Packaging Slovakia, s.r.o. Bratislava.

Monitoring efektívnosti vládnej stratégie pre zahraničných investorov a poskytovanie spätnej väzby so zámerom zlepšiť investičné
prostredie, spolupráca pri zriaďovaní priemyselných parkov, zhodnotení legislatívy a tvorbe novej legislatívy a stratégie týkajúcej sa podpory
zahraničných investícií.
SARIO monitoruje efektívnosť vládnej stratégie pre zahraničných investorov a poskytuje spätnú väzbu a návrhy na zmenu legislatívy týkajúcej sa
zahraničných investorov, zriaďovania priemyselných parkov a stratégie týkajúcej sa podpory prílevu zahraničných investícií. SARIO participovalo na
vypracovaní dokumentu „Pravidlá v oblasti poskytovania individuálnej štátnej pomoci“, ktorých cieľom je stanoviť princípy pre poskytovanie štátnej
podpory podnikania vo forme štátnej pomoci v rámci súčasne platnej právnej legislatívy so zohľadnením regionálnych kritérií, odvetvia priemyslu,
vzdelanostnú štruktúru.
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Proaktívne marketingové aktivity s cieľom vyhľadávania a priameho oslovovania potenciálnych zahraničných investorov
celosvetovo s prednostným zameraním na rozvinuté krajiny.
Odbor priameho marketingu v roku 2004 aktívne spracoval odpovede na niekoľko desiatok dopytov potencionálnych zahraničných investorov
v telefonickej, emailovej, či faxovej podobe, aktívne sa zúčastnil na mnohých počiatočných pracovných stretnutiach v koordinácii s odborom riadenia
projektov a aktívne participoval na viacerých pro-investične zameraných fórach, kde prezentoval investičné prostredie Slovenska:

Podujatie
Investičný seminár
Investičná konferencia organizovaná
OECD
Investičný seminár pre izraelskú
delegáciu
Investičný seminár pre thajskú
delegáciu
Investičný seminár
Investičný seminár
Investičné semináre
Investičný seminár
Investičný seminár
Investičný seminár
Investičný seminár
Investičné a podnikateľské možnosti na
Slovensku
ARGE Centrope
LANCE – Lower Austrian Network for
Central Europe
Trans-o-flex Business Forum
Automotive Oesterweitereung
SouthEast Europe Economic Forum
Hungarian Atlantic Council
Ekonomické fórum Slovensko – Európa
v malom
Konferencia Raiffeisen Bank Ober
Osterreich

Charakteristika podujatia
Inv. Seminár zameraný na nemeckých investorov
z oblasti Bavorsko
Investičná konferencia zameraná na prílev PZI

Krajina
Mníchov, Nemecko

Termín
Január 2004

Dublin, Írsko

Február 2004

Obchodná misia izraelských spoločností na
Slovensku
Obchodná misia thajských spoločností na Slovensku

Bratislava, Slovensko

Marec 2004

Bratislava, Slovensko

Marec 2004

Investičný seminár – European Information Center
Investičný seminár – Slowakei – Star unter dem
Beitrittsländer
Investičný seminár / Návšteva p. ministra
hospodárstva SR v Talianskej republike
Investičný seminár – Electronic Commerce
Competence Center
Investičný seminár – Credit Lyonnais
Obchodná misia Kanadských podnikateľov na
Slovensku
Trans-o-flex business forum
Prezentácia investičného prostredia Slovenska pre
maďarských podnikateľov
Súčasť projektu DIANE

Turín, Taliansko
Viedeň, Rakúsko

Apríl 2004
Apríl 2004

Rím, Miláno, Taliansko

Apríl 2004

Viedeň, Rakúsko

Apríl 2004

Paríž, Francúzsko
Bratislava, Slovensko

Máj 2004
September 2004

Rakúsko
Maďarsko, Budapešť

September 2004
September 2004

Česká Republika,
Valtice
Rakúsko, Hardegg

September 2004

Rakúsko, Rust

September 2004

Rakúsko, Linz

September 2004

Bulharsko, Sofia
Maďarsko, Budapešť
Rakúsko, Viedeň

November 2004
November 2004
November 2004

Rakúsko, Linz

December 2004

Propagácia Slovenska a agentúry SARIO a služieb,
ktoré poskytuje
Prezentácia investičného prostredia pre
potenciálnych investorov
Prezentácia investičného prostredia Slovenska pred
potenciálnymi investormi z Rakúska
Prezentácia investičného prostredia Slovenska
Prezentácia investičného prostredia Slovenska
Prezentácia investičného prostredia pred rakúskymi
podnikateľmi, veľvyslancami atď.
Prezentácia investičného prostredia pre malé
a stredné spoločnosti z Rakúska a Bavorska
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September 2004

9)

Vyhodnotenie činnosti Divízie štrukturálnych fondov EÚ za rok 2004
Divízia štrukturálnych fondov

Divízia štrukturálnych fondov EÚ v roku 2004 úspešne začala implementáciu opatrení Sektorového operačného programu Priemysel a Služby (SOP
PS) – opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry a opatrenie 1.5 Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR.
Odbor administrácie a implementácie grantových schém a individuálnych projektov
•

Hlavná náplň činnosti Odboru administrácie a implementácie grantových schém a individuálnych projektov EÚ (ďalej len „OAI“) v prvom
polroku 2004 spočívala v rovine prípravy divízie plniť úlohy vyplývajúce z povinností a kompetencií SO/RO (sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom – MH SR)

•

Pracovníci OAI sa zúčastňovali školení a vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom bolo čo najhlbšie preniknúť do problematiky ŠF a bezprostredne
súvisiacich tém (ITMS, Verejné obstarávanie, Štátna pomoc, atď.)

•

OAI úzko spolupracovala s RO pre SOP PS (MH SR) v oblasti tvorby a pripomienkovania materiálov a dokumentov súvisiacich s implementáciou
a administráciou grantových schém pre opatrenie 1.5 SOP PS, individuálnych projektov pre opatrenie 1.2 SOP PS a schémy pomoci de minimis
(Žiadosť, Záväzná osnova projektu, Príručka pre žiadateľa, Zmluvy, Programový doplnok a ďalšie materiály) ako aj pri tvorbe procesných
postupov (príjem a registrácia žiadostí, hodnotenie, kontrola, monitoring, ...). Spomínané témy boli predmetom mnohých koordinačných
stretnutí s ostatnými implementačnými agentúrami v pôsobnosti MH SR ( NADSME, SACR, SEA ). (prvý polrok 2004)

•

Ďalšou aktivitou realizovanou OAI bolo napĺňanie informačnej úlohy, vyplývajúcej z KAP. Úvodných workshopov sa zúčastnili zástupcovia
Informačných centier prvého kontaktu (RRA, SOPK, VÚC) apríl, jún

•

OAI vypracoval podrobný Komunikačný akčný plán (KAP), ktorého zámerom je realizovať také informačné aktivity, aby sa dosiahlo:
-

zvýšenie verejného povedomia o EÚ
zvýšenie informovanosti o príležitostiach a výhodách využitia pomoci zo ŠF EÚ
oboznámenie s mechanizmami prijímania pomoci zo ŠF EÚ

V súvislosti s KAP boli vytvorené:
• podsekcia Štrukturálne fondy na webstránke www.sario.sk s problematikou čerpania prostriedkov zo ŠF EÚ
• schéma seminárov, workshopov (regionálne, centrálne)
• informačné brožúry o pravidlách čerpania pomoci zo ŠF EÚ (Sprievodca predkladania projektov pre súkromný sektor (schéma štátnej pomoci);
Sprievodca predkladania projektov pre súkromný sektor (schéma pomoci de minimis)
• prezentácie :
- úvodná všeobecná prezentácia (ŠF EÚ, SOP PS, SO/RO, ...)
- prezentácia pre opatrenie 1.2 SOP PS – Uvažujete nad priemyselným parkom alebo rekonštrukciou výrobnej haly?
- prezentácia pre opatrenie 1.5 SOP PS – Ste podnikateľ a chcete sa prezentovať v zahraničí
- prezentácia - Dôležité rady pri predkladaní projektov (apríl, máj, jún)
• OAI sa podieľal na príprave a prepracovaní Interného manuálu pracovných postupov DŠF EÚ a jeho príloh. Dopracovanie smernice, príloh
a spracovanie popisu procesov a audit trail k fyzickej realizácii projektov. Tvorba flow-chartu pre proces posudzovania a hodnotenia projektov
a monitorovanie (priebežne)
•

OAI zorganizoval sériu prezentácií po Slovensku o možnostiach využitia štrukturálnych fondov pre súkromný sektor v spolupráci s NADSME
a SEA. SARIO organizačne zabezpečilo prezentácie v šiestich mestách (Žilina, Trenčín, Prievidza, Nitra, Komárno, Senica). Celkovo sa projektoví
manažéri zúčastnili prezentácií v 20 mestách :
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
12. 7.
13. 7.

Prešov
Košice
Lučenec
Zvolen
Spišská Nová Ves
Poprad

Krajský úrad
Krajský úrad
Reštaurácia Reduta
SPŠ drevárska
Budova AB
Mestský úrad
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14. 7.
15. 7.
16. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
3. 8.

Liptovský Mikuláš
Žilina
Trenčín
Dolný Kubín
Banská Bystrica
Prievidza
Nitra
Komárno
Trebišov
Humenné
Stropkov
Stará Ľubovňa
Martin
Senica

Dom kultúry
Dom odborov
Krajský úrad
Hotel Park
Právnická fakulta UMB
Dom kultúry
Krajský úrad
Zdravcentrum
Mestský úrad
Mestský úrad
Mestský úrad
Mestský úrad
Biblická škola
Mestský úrad

Celkový počet účastníkov na prezentáciách bol cca 1125 ľudí, priemerná účasť na prezentácii bola 56 ľudí. Najväčší záujem sme zaregistrovali
v mestách Žilina a Banská Bystrica kde na prezentáciách bolo prítomných cca 110 ľudí. Najnižšia účasť bola zaznamenaná v Stropkove , Trebišove
a Komárne kde počet účastníkov nedosahoval 30 ľudí (jún, júl, august)
•

Príprava výzvy pre opatrenia 1.5. a 1.2 SOP PS, činnosti súvisiace s ukončením výzvy pre opatrenie 1.5. a 1.2. SOP PS (apríl, jún, september)

•

Poskytovanie informácií o opatreniach pre potenciálnych žiadateľov – osobne , telefonicky, e-mailom (priebežne)

•

Prieskum oprávnených aktivít – vypracovanie sumárnych podkladov – v rámci operačných programov implementovaných v krajinách: Česká
republika, Poľsko, Maďarsko, Írsko, Nemecko (september)

•

Projektoví manažéri zabezpečili činnosti súvisiace s prijímaním a registráciou žiadostí, formálnou kontrolou a klarifikáciou žiadostí, zadávaním
údajov do ITMS, zabezpečením školenia pre externých hodnotiteľov, interným hodnotením a prípravou spoločných hodnotiacich posudkov,
archiváciou projektov v súlade s postupmi stanovenými RO. Ďalej sa podieľali na príprave a organizačnom zabezpečení hodnotiacej komisie pre
opatrenie 1.5. a 1.2. SOP PS. Zároveň boli vypracované príslušné správy z jednotlivých úkonov. (september, október, november, december)

•

Výzva pre opatrenie 1.2 SOP PS bola ukončená 1.10.2004 (termín vyhlásenia výzvy 7.4.2004), v rámci ktorej bolo prijatých 7 projektov
v celkovej výške 1 105,9 mil. Sk. Šesť žiadostí sa týka vybudovania priemyselných parkov a 1 žiadosť je zameraná na rekonštrukciu výrobnej
haly. Výška alokovaných prostriedkov na opatrenie je 1 419 mil. Sk, z toho z ERDF 1 064 mil. Sk, zo ŠR 283,8 mil. Sk.
Hodnotiaca komisia na predkladanie projektov zo dňa 13.12. 2004 schválila 4 projekty v celkovej výške 489,9 mil. Sk pričom sa
predpokladá vytvorenie cca 660 pracovných miest (3 projekty zamerané na vybudovanie priemyselných parkov, 1 na rekonštrukciu výrobnej
haly).Projekty sú pripravené k podpisu zmlúv s KP.

•

Výzva pre opatrenie 1.5 SOP PS bola ukončená 16.9.2004 (termín vyhlásenia výzvy 15.6.2004), v rámci ktorej bolo prijatých 24 projektov
v celkovej výške 43 mil. Sk, z toho pre schému štátnej pomoci bolo prijatých 9 projektov a pre schému pomoci de minimis 15 projektov. Výška
alokovaných prostriedkov na opatrenie je 904,9 mil. Sk, z toho z ERDF 487,3 mil. Sk, zo ŠR 417,7 mil. Sk.
Hodnotiaca komisia na predkladanie projektov zo dňa 15.11. 2004 schválila 19 projektov v celkovej výške 23,6 mil. Sk. Projekty sú pripravené
k podpisu zmlúv s PP.

•

Príprava na kontrolu ex-ante a vypracovávanie zmlúv s príjemcami pomoci (december)

•

Prijímanie, formálna kontrola a hodnotenie žiadostí o grant, organizácia a zabezpečenie zasadnutia Riadiaceho výboru, príprava zmlúv v rámci
Štátnej grantovej schémy podpory konkurencieschopnosti – schéma B – schémy pomoci de minimis (október, november)

•

Priebežná kontrola plnenia opatrení DŠF EÚ k internému auditu MH SR 12.5.2004. Návrh opatrení na odstránenie zistení auditu KPMG

•

Spracovanie podkladov a priebežné doplňovanie web stránky SARIO, spracovanie grafickej úpravy materiálov pre stránky a prezentácie

•

Testovanie a pripomienkovanie ITMS, Simulácie registrácie projektu a tvorba príslušnej databázy (priebežne)
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•

Priebežná spolupráca s ostatnými odbormi DŠF EÚ pri vypracovaní kapacitného plánovania a technickej asistencie a riešení zadaných úloh,
vypracovaní interných materiálov

•

Priebežná spolupráca s ostatnými divíziami pri riešení úloh vyplývajúcich z porád vedenia SARIO

Odbor monitoringu a kontroly
Tvorba smerníc a metodík:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodika tvorby smerníc
Kontrola implementácie a realizácie projektov ŠF EÚ
Metodika tvorby audit trailov smerníc
Monitorovanie implementácie a realizácie projektov ŠF EU
Metodika tvorby flowchartov smerníc
Smernica k odvolaniam, sťažnostiam, žiadostiam o opravné prostriedky
Smernica k ITMS
Návrh smernice Kontrola fyzickej realizácie projektov
Návrh smernice k nezrovnalostiam
Metodika tvorby flowchartov smerníc

Kontroly:
•
•
•

Kontrola plnenia opatrení DŠF EÚ k interného auditu MH SR prijatých 12.05.2004
Následná kontrola plnenia opatrení DŠF EÚ k interného auditu MH SR prijatých 12.05.2004
Kontrola plnenia opatrení DŠF EÚ k auditu KPMG časti „Zoznam podrobných zistení“ pre SARIO prijatých 19. 07. 2004

Opatrenia DŠF EÚ k auditom:
•
•
•
•

Opatrenia DŠF EÚ k interného auditu MH SR prijaté 12.05.2004 (máj)
Opatrenia DŠF EÚ k auditu KPMG časti „Zoznam podrobných zistení“ zo dňa 30.6.2004 pre SARIO prijaté 19. 07. 2004 (júl)
Opatrenia DŠF EÚ na odstránenie zistení systémového auditu vykonaného KPMG podľa Zoznamu podrobných a všeobecných zistení zo dňa
19.10.2004 týkajúcich sa SARIO prijaté 28.10.2004 (október)
Opatrenia DŠF EÚ na odstránenie zistení z „Plánu na odstránenie zistení z externého systémového auditu KPMG“, ktorý bol vypracovaný
v zmysle záverov 3. etapy externého systémového auditu a prerokovaný dňa 8.11.2004 na Koordinačnej porade členov vlády SR zodpovedných
za čerpanie eurofondov v zmysle listu MF/012525/2004-532 generálnej riaditeľky Sekcie európskych záležitostí MF SR zo dňa 9.11.2004.
(november)

ITMS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testovanie IRIS (predchodca ITMS) (marec 2004)
Štúdium príručky k ITMS (apríl 2004)
Testovanie ITMS (apríl 2004)
Pripomienkovanie ITMS (list na RO) (apríl 2004)
Špecifikácia prístupov do ITMS pre MH SR (máj 2004)
Pripomienkovanie manuálu k ITMS /web rozhranie/ (máj 2004)
Práca v ITMS cez web /jeho testovanie/ (máj 2004)
Pripomienkovanie práce v ITMS cez web (list na RO) (máj 2004)
Simulácia registrovania projektov v ITMS (máj 2004)
Pripomienky ITMS (máj 2004)
Testovanie ITMS /registrácia fiktívneho projektu do systému/ (jún 2004)
Pripomienkovanie ITMS (list na RO) (jún 2004)
Práca a pripomienkovanie testovacej verzie ITMS (júl 2004)
Pripomienkovanie ITMS (finančné riadenie v spojitosti s registráciou projektu (júl 2004)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práca na webovej verzii ITMS – Správa projektov, Monitorovanie a Finančné riadenie spisovanie pripomienok a chýb v systéme ITMS pre
implementačnú agentúru (august 2004)
Štúdium príručky ITMS pre ŠF EÚ (august 2004)
Pripomienky k príručke ITMS pre ŠF EÚ (august 2004)
Testovanie ITMS – nová verzia vo webovom rozhraní; imitácia registrácie projektu – zisťovanie nedostatkov a nezapracovaných opráv
v systéme ITMS oproti pos. verzii (list na RO) (august 2004)
Práca v skúšobnej verzii ITMS (pripomienkovanie) (september 2004)
Práca v skúšobnej verzii ITMS – príprava podkladov (pripomienky) na školenie (september 2004)
Zhodnotenie funkčnosti ostrej verzie ITMS (september 2004)
Príprava indikátorov ku koordinačnej porade na MH SR (potrebné pre zadefinovanie indikátorov do ITMS (október 2004)
Pomoc pri registrácii žiadostí do ITMS (október 2004)
Práca v cvičnej verzii ITMS (október 2004)
Pomoc pri zadávaní údajov zo Žiadosti o NFP do ITMS (november 2004)
Zhodnotenie súčasného stavu funkčnosti ostrej verzie ITMS (november 2004)

Web stránka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práca na stránke www.strukturalnefondy.sk (list na RO) (júl 2004)
Analýza informačného portálu – www.strukturalnefondy.sk (list na RO) (máj 2004)
Príprava web stránky DŠF (Dokončenie výzvy k opatreniu 1.2, príprava dokumentov, otázok a ich následné umiestnenie na web stránku) (apríl
2004)
Príprava formulárov pre podávanie dotazov cez web stránku k opatreniam 1.2 a 1.5 a ich umiestnenie na web stránku (máj 2004)
Zadávanie FAQ /najčastejšie kladené otázky/ na web (máj 2004)
Príprava materiálov pre výzvu k opatreniu 1.5 (úprava a doplnenie dokumentov pre opatrenie 1.5) a ich umiestnenie na web stránku (jún
2004)
Doplnenie FAQ /najčastejšie kladené otázky/ na web (jún 2004)
Úprava web stránky (dopĺňanie otázok, doplnenie sekcie pre prezentácie) (júl 2004)
Zálohovanie všetkých dokumentov a popisov z web stránky (príprava web stránky www.sario.sk pre nový grafický dizajn) (júl 2004)

Odbor finančného riadenia
Analýza materiálov a dokumentov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národný rozvojový plán
Sektorový operačný program Priemysel a služby
Programový doplnok k SOP PS
Manuál riadenia SOP PS opatrenia 1.2 a 1.5
Koncepcia systému finančného riadenia ŠF
Informačná brožúrka
Prílohy k SOP PS
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o ŠF
Príručky pre žiadateľa – Opatrenie 1.2 a 1.5
Príslušné medzinárodné dohody, nariadenia Rady (ES), Európskeho parlamentu, Komisie (ES), zákonov NRSR a uznesení vlády SR
Žiadosť o NFP, záväzná osnova projektu, príručka pre žiadateľa
Analýza materiálov o finančnom riadení a Manuálu pre monitorovanie
Interný postup – logistika hodnotenia žiadosti o poskytnutie NFP a projektov pre SARIO
Materiálov o finančnom riadení a platobných postupoch
Brožúry- Váš sprievodca predkladania projektov
Príručka ITMS
Postupov o možnostiach získavania úveru od komerčných bánk
Materiálu pre technickú asistenciu
Manuál o nezrovnalostiach a príslušných zákonov k danej problematike
Postupy refundovania oprávnených výdavkov z Technickej pomoci SOP PS
Usmernenie k nezrovnalostiam pre finančné riadenia
Usmernenie RO č. 1 - osnova interného manuálu,
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•
•
•
•

Usmernenie RO č. 2 - výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre SO/RO,
Usmernenie RO č. 3 - vnútorný manuál procedúr PJ pre SOP,
Usmernenie RO č. 4 - vypracovanie oblasti Ľudské zdroje
Usmernenie RO č. 7 - žiadosť KP/PP o platbu
Usmernenie RO č. 9 – k registrácii a archivácii dokumentov
Usmernenie MF č. 7 – Zmluvy o poskytnutí NFP
Usmernenie RO č. 5 – popis procesov a audit trialov v internom manuáli
Usmernenie č. 6 – platobné postupy
Koncepcia financovania projektov podporovaných zo ŠF na roky 2004-2006

Pripomienkovanie materiálov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuálu riadenia SOP PS
Opatrenie 1.5 a 1.2 a príručky pre žiadateľa
Formulárov k žiadosti o NFP a záväznej osnovy projektu opatrenia 1.2
Príprava materiálov pre výzvu na opatrenie 1.2
Príprava smernice o finančnom riadení
Návrh interného manuálu – Predkladanie, hodnotenie a schvaľovanie projektov
Manuálu pre monitorovanie
Spracovanie návrhu rozpočtu za DŠF EÚ
Spracovanie pripomienok k materiálu interný postup – logistika hodnotenia žiadosti
Pracovný návrh smernice „Predkladanie, kontrola a schvaľovania projektov“
Návrhu internej smernice o predkladaní, kontrole a schvaľovaní projektov
Pracovného návrhu smernice o finančnom plánovaní
Pracovného návrhu smernice o monitorovaní
Zmluva o poskytnutí NFP – verejný sektor
Zmluva o poskytnutí NFP – súkromný sektor
Usmernenie MF SR k systému predfinancovania
Manuálu archivácie
Príručka pre žiadateľa v rámci Schémy štátnej pomoci podpory medzinárodnej spolupráce a príloh + Schéma de minimis
Štatútu hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadosti a projektov
Rokovacieho poriadku hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadosti a projektov
Záväznej osnovy projektu pre žiadateľa zo súkromného sektora
Koncepcia systému finančného riadenia ŠF

Tvorba materiálov a vykonávaná činnosť na odbore finančného plánovania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vypracovanie flow–chart platobných postupov
Príprava materiálov DŠF EÚ pre sériu prezentácií
Vypracovanie manuálu finančného riadenia – finančné plánovanie, platobné postupy, nezrovnalosti
Vypracovanie popisu pracovných postupov (audit trialu)- finančné plánovanie, platobné postupy, nezrovnalosti
Návrh opatrení na odstránenie zistení auditu KPMG
Príprava podkladov pre projekt Technická pomoc limitovaná (zoznam oprávnených pracovníkov, certifikáty, pracovné listy,..) a nelimitovaná
(faktúry) , zasielanie na RO
Odstránenie zistení z externého systémového auditu KPMG
Vypracovanie podkladov pre návrh kapacitného plánovania, identifikácia všetkých procesov a pracovných pozícií a ich zaslanie na RO
Vypracovanie čiastkového odhadu očakávaných výdavkov pre DŠF EÚ pre opatrenie 1.2 a 1.5 k 30.9.2004 na roky 2005, 2006, 2007 na základe
kontrahovania (Zmluva o delegovaní právomocí medzi MH SR a SARIO)

Účasť na školeniach, seminároch a konferenciách:
•
•
•
•
•

Seminár k Finančnému riadeniu, kontrole a vnútorného auditu ŠF a Kohézneho fondu (25.3. – 26.3. 2004)
Seminár Agenda of the workshop „Project Management“
Školenie o verejnom obstarávaní (31.3.2004)
Pracovné stretnutie s projektovým manažérom p. Christianom Bronderom
Vzdelávací program pre partnerov zapojených do programovania a implementácie ŠF (23.4. – 24.4. 2004)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školenie ITMS na MVRR SR dňa 28.4.2004
Programovanie a implementácia ŠF (4.5. – 5.5.2004)
Rokovanie s VÚB a NADSME ohľadom úloh vyplývajúcich z manuálu SOP PS o podpore spolufinancovania
Školenie finančné riadenie (26.5.-27.5.2004)
O príprave technickej asistencie
Školenie – hodnotenie projektov a opatrení (8.6.-9.6.2004)
Školenie k metodike pre kapacitné plánovanie KPMG a MF SR
Školenie pre externých a interných posudzovateľov na RO
Školenie Finančné riadenie programov podporovaných zo ŠF
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10)

Hodnotenie činnosti Divízie zahraničného obchodu za rok 2004

Spolupráca s pracoviskami MH SR v zahraničí
Rozhodnutím MH SR Divízia zahraničného obchodu (ZO) prebrala od 1.apríla tohto roka operatívnu spoluprácu s pracoviskami MH SR v zahraničí.
Zahraničné zastúpenia sa nachádzajú na zastupiteľských úradoch SR v 45 krajinách sveta.
Divízia ZO vypracovala pre vedenie MH SR a SARIO systém hodnotenia jednotlivých obchodných radcov, na základe ktorého pravidelne pripravuje
mesačný prehľad činností toho ktorého oddelenia. Divízia sa sústreďovala na spoluprácu s obchodnými radcami pri vyhľadávaní konkrétnych
obchodných prípadov pre slovenských exportérov. Rovnako dôležitá bola aj väzba na naše ekonomické prostredie t.j. vyhľadávanie strategických
partnerov pre proexportne orientované firmy a vyhľadávanie potencionálnych investorov pre Slovensko.
Zástupcovia v zahraničí priebežne zasielali ich aktivity so stručným komentárom o ich stave rozpracovanosti, prípadne vybavenia. Divízia hodnotila
aktivitu jednotlivých ZMC príslušným hodnotiacim stupňom. Riadenie ZMC spočívalo v dennej komunikácii s príslušným teritorialistom. Odbornometodické riadenie predstavovalo úzku súčinnosť poradenstva a výmeny informácií týkajúcich sa exportných príležitostí pre slovenské subjekty na
zahraničných trhoch a investičných príležitostí v SR. Tieto informácie boli analyzované, vyhodnocované a distribuované na využitie podnikateľským
subjektom resp. ich profesijným združeniam.
Medzi ďalšie činnosti, ktoré Divízia ZO vykonáva v súvislosti s komunikáciou s obchodnými radcami je vyhľadávanie potencionálnych odberateľov
výrobkov a služieb v zahraničí, vyhľadávanie dodávateľov výrobkov a služieb v SR, organizovanie obchodných misií v krajine pôsobenia,
poskytovanie exportného poradenstva, individuálna podpora exportu v zahraničí, poskytovanie exportných informácií, navrhovanie individuálnych
exportných riešení, asistenčné služby na výstavách a veľtrhoch v zahraničí, vyhľadávanie potencionálnych investorov pre konkrétne projekty
a priemyselné parky v SR, organizovanie investičných seminárov a prezentácií v zahraničí.
Organizovanie odborných seminárov a misií
Pracovníci Divízie ZO sa zúčastnili na odborných seminároch spojených s prezentáciou SR v Moskve, Tel Avive, Johanesburgu (JAR), Portugalsku ,
Luxemburgu a Iráne. Semináre boli zamerané na predstavenie investičnej klímy na Slovensku a na podporu slovenského exportu. Mimoriadne
dôležité boli prezentácie a akcie spojené s dátumom vstupu SR do Európskej Únie. Išlo predovšetkým o organizovanie slovenských stánkov
a slovenských dní v Portugalsku a Luxembursku. Tieto akcie sa organizovali v spolupráci s lokálnymi ambasádami SR a podľa aj externého
hodnotenia boli mimoriadne úspešné a adresné.
Divízia ZO pripravila obchodnú misiu slovenských podnikateľov za účasti ministra hospodárstva SR do ČĽR. Hlavnou úlohou Divízie ZO bolo
zorganizovať nie len účasť na tejto štátnej prezentácii v ČĽR zo strany podnikateľských subjektov, ale pripraviť a zrealizovať program pre túto časť
misie v troch čínskych veľkomestách (Peking, Šanghai a Quin-Dao). Tu sa ukázalo, že pri vhodnej komunikácii s obchodným radcom v príslušnom
teritóriu možno takéto misie – face to face business pripraviť skutočne na efektívnej úrovni.
Ďalšou významnou aktivitou Divízie ZO bola príprava a organizácia stretnutia obchodných radcov iných krajín akreditovaných na území SR. Na tomto
podujatí, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave vystúpil aj minister hospodárstva SR, ktorý prítomných oboznámil so súčasnou ekonomickou situáciou na
Slovensku vrátane podmienok pre zahraničné investície.
Databáza slovenských exportérov
Od začiatku roka Divízia ZO pripravuje databázu slovenských exportérov. Táto databáza sa pripravuje v spolupráci s EXIM bankou a ďalšími
bankovými subjektami s cieľom dosiahnuť cca 2 500 slovenských exportérov. Tento nultý ročník katalógu bol rozdelený podľa druhov a odvetví
výrobnej činnosti a služieb a bude slúžiť ako informatívny článok tak pre štátne inštitúcie v SR ako aj v zahraničí, ako aj pre potreby našich ZMC
a obchodných radcov akreditovaných v SR.
Návrh na realizáciu procesu deblokácie štátneho dlhu SR v Sýrii a Líbyi
Pracovníci Divízie ZO vypracovali návrh na realizáciu procesu deblokácie štátneho dlhu Sýrie a Líbye voči SR a predložili ho kompetentným orgánom.
Tento návrh predstavuje tzv. Neštandartný, kombinovaný spôsob deblokácie, ktorý sa ukazuje ako najschodnejšie riešenie umorovania štátneho
dlhu.
Najlepší exportér roka 2003
V spolupráci s MH SR Divízia ZO sa podieľala na súťaži a vyhodnotení najlepších exportérov SR v roku 2003.
Subkontraktačná burza Slovenska
Subkontraktačná burza predstavuje účinný nástroj rozvoja kooperácie slovenských výrobných podnikov najmä z oblasti strojárenského
a elektronického priemyslu so zahraničnými subjektami. Za rok 2004 spracovala cca 400 rôznych dopytov zahraničných kontraktov. Významným
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nástrojom jej práce je účasť na špecializovaných subkontraktačných výstavách. Potvrdilo to i Hannover Messe 2004, kde stánok subkontraktačnej
burzy Slovenska kontaktovalo viac ako 250 záujemcov o subkontraktačné dodávky zo Slovenska.
Z hľadiska teritoriálneho zamerania najviac záujemcov o subkontraktačnú burzu je z Francúzska (60%), Nemecka(15%), Beneluxu (10%) a V.Británie
(5%).
Projekt OBNOVA IRAKU
Na základe uznesenia Vlády SR Divízia ZO pokračovala v aktivitách vytýčených v predmetnom uznesení vlády. Pravidelne sme monitorovali situáciu
v teritóriu Irak po stránke hospodárskej a politickej a takisto koordinovali aktivity spojené s presadením hospodárskych záujmov SR v Iraku
a zapojenia sa podnikateľských subjektov do tohto projektu.
V rámci projektu bolo v Bagdade otvorené slovenské obchodné centrum, ktoré v rámci svojich možností monitorovalo situáciu v Iraku.
V novembri 2004 sa uskutočnila na pozvanie ministra hospodárstva SR oficiálna návšteva predstaviteľov mesta Bagdad a Basra, ktorí navštívili
niektoré firmy (SEZ Tlmače, Way Industry Krupina a Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín) s cieľom nadviazania priamych kontaktov
s manažmentom daných firiem, prehliadkou ich výroby a vytipovania komodít a služieb potrebných pri obnove vojnou zničenej infraštruktúry
spomenutých miest.
V Trenčíne sa uskutočnilo business fórum so slovenskými podnikateľmi, ktorí ponúkli svoje produkty a služby priamo predstaviteľom miest Bagdad
a Basra.
Ako sme uviedli v hodnotiacej správe určenej pre ministra hospodárstva SR, predstavitelia miest vyzvali slovenských podnikateľov k väčšej aktivite
a účasti pri presadzovaní sa na irackom trhu. Zároveň predstaviteľ mesta Basra ubezpečil slovenskú stranu, že mestská rada poskytne našim
podnikateľským aktivitám plnú podporu v rámci možnej participácie na projektoch obnovy mestskej infraštruktúry. Podporili myšlienku zriadenia
obchodného centra priamo v Basre, kde oproti hlavnému mestu sú dobré podmienky pre komerčné aktivity zahraničných firiem. Bola tiež dohodnutá
kooperácia vzťahov medzi slovenskými subjektami a kompetentnými činiteľmi v mestách Bagdad a Basra, ktoré by mala realizovať Divízia ZO SARIO.
Elektronický obchod
Divízia ZO pripravuje manažment zavedenia elektronického obchodu v SR, kde sa uvažuje s pridelením finančných prostriedkov na rok 2005.
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11)

Regionálne aktivity SARIO

Rok 2004
Poskytovanie konzultácií k príprave podkladov na podanie žiadosti o poskytnutie podpory na zriadenie priemyselného parku
mestám, obciam a súkromným podnikateľom
V rámci koordinácie budovania priemyselných parkov bolo vypracované detailné hodnotenie prioritných lokalít určených na strategický priemyselný
park a rozvinula sa spolupráca s jednotlivými zástupcami miest a obcí na príprave priemyselného parku. V tomto období bolo uskutočnených 80
konzultácií k zriadeniu priemyselného parku podľa zákona č. 193/2001 o podpore na zriadenie priemyselného parku a v rámci individuálnych
grantov Štrukturálnych fondov EÚ.
Agentúra SARIO zastrešovala vypracovanie mapy priemyselných parkov a potenciálnych lokalít na zriadenie priemyselného parku.
Vypracovanie odborných posudkov k žiadostiam o poskytnutie podpory na zriadenie priemyselného parku podľa zákona č.
193/2001
V roku 2004 agentúra SARIO nevypracovala žiadny odborný posudok k žiadosti o poskytnutie podpory na zriadenie priemyselného parku v súlade so
zákonom č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselného parku a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z.
o niektorých opatreniach na usporiadania vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. V roku 2004 nebola podaná žiadna žiadosť
o dotáciu na zriadenie priemyselného parku podľa spomínaného zákona prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR.
Agentúra v roku 2004 spolupracovala na novele zákona č. 193/2001 a rovnako pripravila aktualizáciu kritérií, na základe ktorých SARIO hodnotí
žiadosť o dotáciu na zriadenie priemyselného parku, v rámci smernice o podaní žiadosti k novele zákona č. 193/2001 a v súlade s platnou
legislatívou.
Ďalšie aktivity
Regionálni zástupcovia spolupracovali na väčšine investičných projektoch administrovaných agentúrou SARIO. V rámci ich aktivít vyhľadávali
priemyselné nehnuteľnosti vhodné na vstup investora, spracovávali ponuky nehnuteľností a iných investičných príležitostí vo svojom regióne,
zabezpečovali obhliadky nehnuteľností, stretnutia s miestnou samosprávou, VÚC a inými regionálnymi inštitúciami. Počas tohto obdobia aj
samostatne riadili niekoľko investičných projektov. V oblasti zahraničného obchodu spolupracovali s divíziou zahraničného obchodu na vyhľadávaní
spoločností s exportnými aktivitami a s možnosťami vytvorenia spoločného podniku so zahraničným partnerom. Regionálne zastúpenia
spolupracovali rovnako aj s divíziou štrukturálnych fondov na príprave seminárov pre podnikateľov a pri informovaní o podporných programoch
a grantových schémach, ktoré implementuje agentúra SARIO.
SARIO v rámci regionálnych aktivít pripravovalo aktualizáciu regionálnej brožúry a publikáciu o priemyselných parkoch na Slovensku, dopracovalo
ich obsahovú štruktúru a spôsob získania údajov od jednotlivých samospráv. V tomto období boli spustené jednodňové semináre určene pre
primátorov miest, starostov obcí a predstaviteľov VÚC so zameraním na zlepšenie pripravenosti miest a obcí na príchod zahraničného investora.
Koncom 2. štvrťroka 2004 vyvrcholil projekt cezhraničnej spolupráce Centrope.
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12) Marketingové aktivity SARIO
Odbor Public Relations a Marketingu
Aktivity odboru PR a marketingu sú realizované týmito marketingovými technikami: Press Relations na Slovensku a v zahraničí; Riadené mediálne
udalosti; Vydavateľská činnosť; Reklama; Riadené udalosti ako konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre; Projekt InvestTeam Slovakia; WEB stránka
SARIO; Marketingové analýzy a informačné zdroje.
V roku 2004 sme v rámci jednotlivých techník realizovali tieto aktivity.
Press Relations na Slovensku a v zahraničí
Zaviedli sme inštitút hovorcu agentúry a skvalitnili internú komunikáciu medzi MH SR a SARIO. Strojnásobil sa počet mediálnych výstupov o SARIO
na Slovensku, pričom sme sa sústredili na mienkotvorné a odborné masové médiá, pri eliminácii bulvárnych médií. Zaznamenali sme výrazný prienik
do audiovizuálnych masmédií, aj publicistického rázu. Nadviazali sme spoluprácu so zahraničnými médiami ako New York Times, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Time Magazine, Le Monde, Wall Street Journal a iné.
Riadené mediálne udalosti
Organizovali sme tlačové konferencie pre zahraničných investorov ako Getrag Ford, Visteon, Continental Teves, Miba, Johnson Controls, Key Plastics,
Kouie Canada pripravované pre podpredsedu Vlády SR a ministra hospodárstva. Realizovali sme press-visits pre japonské, nemecké, švajčiarske a iné
svetovo uznávané masové médiá i press-visits v rámci projektu Centrope.
Vydavateľská činnosť
Edičná činnosť bola zameraná na internú prípravu publikácie Agency Profile, vydanie odborného magazínu InvestReport Slovakia, vydanie brožúry
pre OBEO SR vo svete, vydanie analýzy legislatívneho prostredia, prípravu analýzy ekonomického prostredia, prípravu podkladov pre prezentáciu
priemyselných parkov a spoluprácu na formálnom stvárnení investičných ponúk pre KIA motors, Hyundai Mobis, Ford, Sky Media a iných zatiaľ
nezverejniteľných.
Reklama
Zabezpečili sme riadenú publicitu v tituloch ako Handelsblatt, Automotive Directory News, Parlamentný kuriér, Eurobiznis, PMS Sans Frontiers
a Euroreport.
Riadené udalosti, konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre
V rámci riadených udalostí sme sa podieľali na týchto aktivitách:
• Reallocation Lipsko, aktívna účasť, zabezpečenie prezentácie v júni 2004
• Hannover Messe, aktívna účasť na spoločnom stánku MH SR v apríli 2004
• Midest Paríž, aktívna účasť a zabezpečenie na kľúč
• investičný seminár pri príležitosti oficiálnej návštevy izraelského podpredsedu vlády v marci 2004
• investičný seminár pre obchodných radcov akreditovaných na Slovensku v júni 2004
• investičný seminár pre nemeckých investorov vo Wolfsburgu
• zabezpečenie slávnostného privítania najvyššieho predstaviteľa KIA Motors na Slovensku
• spolupráca na projekte KIA GroundBreaking Ceremony
• príprava podnikateľskej misie z Islandu
• príprava podnikateľskej misie z Nemecka
Projekt InvestTeam Slovakia
Udržiavanie dobrých vzťahov. Aktívna bola komunikácia so žiadateľmi, registrácia prihlášok a spracovanie databázy žiadateľov.
WEB stránka SARIO
Zabezpečili sme implementáciu novej marketingovej stratégie pre www.sario.sk, t.j. tvorba prvej verzie www.sario.sk a redizajn www.sario.sk.
Nasledovalo aj vytvorenie databázy nehnuteľností.
Marketingové analýzy a informačné zdroje
Monitorovanie ekonomických informácií sa vyznačovalo spracovaním 653 informačných požiadaviek predovšetkým divízie PZI, aktualizáciou
makroekonomických ukazovateľov na www.sario.sk, vytvorením pravidelne aktualizovaného adresára INFORMÁCIE pre pracovníkov SARIO, prípravy
podkladov pre marketingové komunikáty odboru a nákupom informačných zdrojov do knižnice (celkom 133 dokumentov, z toho 33 periodík).
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13)

Hospodárenie agentúry

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu mala na rok 2004 k 31. 12. 2004 schválený rozpočet vo výške 42 909 tis. Sk a upravený vo výške
169 334 tis. Sk na bežné výdavky.
Na kapitálové výdavky mala schválený rozpočet vo výške 12 000 tis. Sk a upravený vo výške 15 000 tis. Sk na kapitálové výdavky.
Prenesené prostriedky z predchádzajúceho roku 2003 predstavujú čiastku vo výške 30 000 tis. Sk. Agentúra mala na rok 2004 schválené štyri
projekty, a to: administrácia SARIO, Medzinárodná hospodárska spolupráca, Rekonštrukcia a obnova Iraku a Projekt Hyundai.
07K 04 02 Administrácia SARIO
Prostriedky určené na projekt Administrácia SARIO boli určené na zabezpečenie týchto činností:
- poskytovanie služieb pre zahraničných investorov a potencionálnych záujemcov o investície smerujúce k podpore prílevu priamych
zahraničných investícií
- poskytovanie služieb pre slovenských exportérov smerujúce k podpore exportu
- rozvoj regionálnych aktivít
Na tento projekt boli schválené a rozpočtovými opatreniami upravené bežné prostriedky na rok 2004 vo výške 111 334 tis. Sk. Táto suma v sebe
zahŕňa finančné prostriedky na bežnú prevádzku organizácie, mzdové a prevádzkové prostriedky na divíziu Štrukturálnych fondov a čiastočne aj
prostriedky na projekt Hyundai. Prenesené prostriedky z roku 2003 do roku 2004 predstavujú čiastku vo výške 9 000 tis. Sk na prevádzku .
Tento projekt bol realizovaný v priebehu celého roka 2004.
Do 31. 12. 2004 boli na naše bankové účty poukázané dotácie na bežné výdavky vo výške 108 469 tis. Sk. Agentúra mala príjmy z predaja vlastných
výrobkov a služieb vo výške 2 717 tis. Sk a ostatné príjmy mala vo výške 1 225 tis. Sk.
Agentúra pri plnení úloh v rámci svojej hlavnej činnosti mala v priebehu roka 2004 bežné výdavky vo výške 114 807 tis. Sk.
Výdavky na mzdy a platy boli vynaložené vo výške 28 245 tis. Sk a na poistné zamestnávateľa do poisťovní boli výdavky vo výške 9 311 tis. Sk.
Výdavky na tuzemské a zahraničné cesty boli vo výške 3 015 tis. Sk, Energie, vodu a komunikácie boli vo výške 3 550 tis. Sk, Materiál boli vo výške
14 216 tis. Sk, Dopravné vo výške 2 446 tis. Sk, Údržba vo výške 646 tis. Sk, Nájomné za prenájom 5 040 tis. Sk, Služby vo výške 48 094 tis. Sk.
Bežné transfery jednotlivcom, nez. PO na odstupné boli vynaložené výdavky vo výške 243 tis. Sk.
Kapitálové výdavky boli vynaložené vo výške 12 000 tis. Sk.
Výsledok hospodárenia za projekt Administrácia SARIO je strata vo výške – 5 166 tis. Sk.
Schválený rozpočet bol vo výške 42 909 tis. Sk na bežné výdavky. Tento rozpočet bol v priebehu roka 2004 upravený na výšku 111 334 tis. Sk
z dôvodu zvýšenia osobných nákladov zamestnancov a na použitie najmä veľtrhy, výstavy, právne služby, štúdie, publikačnú činnosť a na
prevádzkové náklady.
Prostriedky vo výške 910 tis. boli určené na zlepšenie odmeňovania zamestnancov štátnej a verejnej služby pracujúcich v oblasti predvstupových
fondov.
Prostriedky vo výške 59 000 tis. Sk boli určené aj na zabezpečenie a posilnenie činností vyplývajúcich z pôsobenia agentúry SARIO ako
implementačnej agentúry v zmysle Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán.
Prostriedky vo výške 550 tis. Sk boli určené na zvýšenie platových taríf zamestnancov a na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní.
Prostriedky vo výške 5 965 tis. Sk boli určené na vydanie katalógu exportérov, na grafické spracovanie a tlač odborných publikácií v rámci
vydavateľského plánu.
Prostriedky vo výške 2 000 tis. Sk boli určené na realizáciu marketingového projektu Doing Bussines.
Rozpočet na kapitálové výdavky bol schválený vo výške 12 000 tis. Sk. Výška rozpočtu na kapitálové výdavky sa v priebehu roka 2004 nemenila.
07K 04 05 Medzinárodná hospodárska spolupráca
Prostriedky pridelené na projekt boli účelovo určené najmä na:
a) organizovanie obchodných misií, účasť na veľtrhoch a výstavách s cieľom prezentovať exportný potenciál Slovenska,
b) účasť subkontraktačnej burzy na veľtrhoch a obchodných misiách s cieľom zabezpečiť maximálny objem zahraničných kontraktov na
subdodávky najmä pre strojársky priemysel a sektor malého a stredného podnikania,
c) publikačná činnosť.
Tento projekt sa realizoval od 10. 5. 2004 do konca roka.
Na tento projekt boli Agentúre poskytnuté prostriedky vo výške 5 000 tis. Sk, ktoré boli použité na bežné výdavky vo výške 4 998 tis. Sk, a to
nasledovne:
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Výdavky na tuzemské a zahraničné cesty boli vo výške 1 123 tis. Sk, Energie, voda a komunikácie boli 139 tis. Sk, Materiál boli vo výške 2 363 tis. Sk,
Služby boli vo výške 1 373 tis. Sk.
Výsledok hospodárenia za projekt Medzinárodná hospodárska spolupráca je zisk vo výške 2 102 tis. Sk
Schválený rozpočet bol 0 Sk, upravený rozpočet bol 5 000 tis. Sk.
07K 04 06 Rekonštrukcia a obnova IRAK
Prostriedky pridelené na tento projekt boli určené na podporu zapojenia slovenských podnikateľských subjektov v teritóriu Iraku.
Na tento projekt boli Agentúre poskytnuté prostriedky vo výške 6 000 tis. Sk, ktoré boli použité na bežné výdavky vo výške 6 057 tis. Sk
Výdavky na mzdy a platy boli vynaložené vo výške 399 tis. Sk a na poistné zamestnávateľa do poisťovní boli výdavky vo výške 118 tis. Sk.
Výdavky na zahraničné cesty boli vo výške 734 tis. Sk, energie, vodu a komunikácie boli vo výške 146 tis. Sk, materiál vo výške 232 tis. Sk, nájomné za
prenájom vo výške 436 tis. Sk, služby vo výške 3 992 tis. Sk.
Tento projekt sa realizoval od 9. 3. 2004 do konca septembra 2004.
Výsledok hospodárenia za projekt IRAK je strata vo výške 322 tis. Sk.
Schválený rozpočet bol 0 Sk, upravený rozpočet bol 6 000 tis. Sk.
07K 04 07 Podpora významných investícií Hyundai
Prostriedky pridelené na tento projekt boli určené na použitie v súvislosti s finančným zabezpečením významnej investície – Hyundai.
Na tento projekt boli Agentúre poskytnuté prostriedky vo výške 47 000 tis. Sk na bežné výdavky a 3 000 tis. Sk na kapitálové výdavky.
Prenesené prostriedky z roku 2003 do roku 2004 predstavovali čiastku vo výške 9 000 tis. Sk.
Výdavky na mzdy a platy boli vo výške 551 tis. Sk a na poistné zamestnávateľa do poisťovní boli výdavky vo výške 155 tis. Sk.
Výdavky na tuzemské a zahraničné cesty boli vo výške 11 tis. Sk, energie, vodu a komunikácie boli vo výške 48 tis. Sk, materiál vo výške 121 tis. Sk,
dopravné vo výške 1 tis. Sk, nájomné za prenájom vo výške 6 tis. Sk, služby vo výške 41 668 tis. Sk.
Kapitálové výdavky boli vynaložené vo výške 3 000 tis. Sk na nákup výpočtovej techniky a na nákup osobného automobilu.
Na projekt Hyundai má Agentúra povolený prevod do roku 2005 na bežné výdavky vo výške 5 000 tis. Sk a na kapitálové výdavky vo výške 1 200 tis.
Sk.
Agentúra z bežného transferu nepoužila prostriedky vo výške 4 408 tis. Sk, na ktorý má povolený presun do ďalšieho roka. Tieto prostriedky sa
použijú na úhradu faktúr za tovary a služby (najmä na poistné, výdavky za telefónne účty, na nákup kancelárskych potrieb, na právne služby
a ekonomické služby).
Kapitálové výdavky sa vyčerpali v plnej výške.
Tento projekt sa realizoval od 5. 4. 2004 do konca roka 2004.
Výsledok hospodárenia za projekt Hyundai je zisk 4 578 tis. Sk.
Schválený rozpočet bol 0 Sk, upravený rozpočet bol 47 000 tis. Sk na bežné výdavky a 3 000 tis. Sk na kapitálové výdavky.
02O 06 Štátna grantová schéma konkurencieschopnosti (de minimis) schéma B
Prenesené prostriedky z roku 2003 do roku 2004 predstavujú čiastku vo výške 12 000 tis. Sk na štrukturálne fondy.
Na základe prezentácií a propagácie Štátnej grantovej schémy podpory konkurencieschopnosti de minimis uskutočnenej pracovníkmi divízie
štrukturálnych fondov EÚ divízia pokračovala do 7. apríla 2003 v prijímaní žiadostí pre štátnu grantovú schému (Schéma B). Celkovo bolo prijatých
122 projektov, z ktorých v prvom kole bolo 25 vyhodnotených nezávislými hodnotiteľmi. Projekty neboli predložene na schválenie Riadiacemu
výboru pre štátne grantové schémy podpory konkurencieschopnosti de minimis a ďalšie projekty neboli hodnotené vzhľadom na skutočnosť, že
Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ a vyhlasovateľ danej schémy B nevyčlenilo na jej implementáciu potrebné finančné prostriedky. Kvôli
riešeniu vzniknutej situácie vypracovala a predložila divízia exportu do porady vedenia MH SR dňa 5. 5. 2003 materiál pod názvom “Administrácia
Štátnej grantovej schémy podpory konkurencieschopnosti de minimis” pre rok 2003, kde sme prezentovali riešenie predbežne odsúhlasené MH SR.
Na základe uznesenia vlády SR č. 694/2003 zo dňa 16. 7. 2003 vláda schválila presun 40 mil. Sk v rámci rozpočtových kapitol MH SR a odsúhlasila
použitie daných prostriedkov na účely Štátnej grantovej schémy podpory konkurencieschopnosti – de minimis. V zmysle uvedeného uznesenia vlády
SARIO zorganizovalo zasadnutia Riadiaceho výboru pre štátne grantové schémy podpory konkurencieschopnosti de minimis dňa 19. augusta 2003 a
dňa 12. septembra 2003 s cieľom určenia ďalšieho postupu implementácie uvedenej grantovej schémy tak, aby bolo možné vyčlenené finančné
prostriedky vo výške 40 mil. Sk vyčerpať do konca roka 2003. Následne sa uskutočnilo vyhodnotenie všetkých projektov nezávislými hodnotiteľmi.
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Samotné schvaľovanie projektov sa uskutočnilo na zasadnutí výboru dňa 11. novembra 2003. Výboru bolo spolu predložených 122 projektov, z toho
54 projektov bolo zamietnutých a 68 projektov bolo schválených. Po predložení účtovných dokladov šiestim firmám, ktorých projekt bol schválený
nebol priznaný nenávratný finančný príspevok z dôvodu nepredloženia požadovaných dokladov alebo z dôvodu nerealizovania naplánovaných
aktivít. Celková vyplatená suma predstavovala čiastku cca 24,2 mil. Sk a bola žiadateľom poukázaná na účty dňa 23.12.2003.
V priebehu októbra – novembra 2004 bolo prijatých 7 projektov, z toho 3 projekty výbor schválil. Ostatné 4 projekty nespĺňali podmienky podľa
schémy. Celková vyplatená suma bola 2,7 mil. Sk a bola žiadateľom poukázaná na účty 14.12.2004.
Nepoužité prostriedky z tohto programu sú vo výške 7 325 tis. Sk.
Výsledok hospodárenia
Agentúra v roku 2004 dosiahla zo svojej činnosti výsledok hospodárenia - zisk vo výške 1 192 tis. Sk.
Stav majetku, záväzkov a pohľadávok
Agentúre sa zvýšil stav majetku v priebehu roka 2004 v týchto položkách:
a) softvér o 698 tis Sk
b) stroje, prístroj, zariadenia o 6 278 tis. Sk
c) dopravné prostriedky o 5 952 tis. Sk
d) drobný dlhodobý hmotný majetok o 1 178 tis. Sk
e) ostatný hmotný dlhodobý majetok o 1 983 tis. Sk
Agentúra eviduje neuhradené pohľadávky vo výške 35 tis. Sk. Záväzky eviduje vo výške 2 007 tis. Sk. Z toho po lehote splatnosti 1 229 tis. Sk.
Rozbor počtu zamestnancov
Schválený rozpočet na mzdové prostriedky za projekt Administrácia na rok 2004 bol vo výške 18 768 tis. Sk a upravený rozpočet 28 509 tis. Sk.
V skutočnosti sa vyčerpalo 28 245 tis. Sk mzdových prostriedkov pri priemernom počte 80 zamestnancov.
Upravený rozpočet na mzdové prostriedky za projekt Irak na rok 2004 bol vo výške 338 tis. Sk. V skutočnosti sa vyčerpalo 399 tis. Sk mzdových
prostriedkov pri priemernom počte 1 zamestnanec.
Upravený rozpočet na mzdové prostriedky za projekt Hyundai na rok 2004 bol vo výške 604 tis. Sk. V skutočnosti sa vyčerpalo 551 tis. Sk mzdových
prostriedkov pri priemernom počte 2 zamestnancov.

Zhodnotenie prínosu výdavkov na zahraničné cesty
Cieľom zahraničných služobných ciest v roku 2004 bolo prezentovanie vynikajúceho investičného prostredia, ktoré ponúka Slovenská republika
s cieľom prilákať potenciálnych zahraničných investorov, prezentácia investičných príležitostí na Slovensku, vyhľadávanie partnerov pre vytvorenie
joint-ventures, prerokovanie kľúčových oblastí pri realizácii investičných projektov. O pozitívnom prínose zahraničných služobných ciest svedčí aj
fakt, že divízia priamych zahraničných investícií svojimi aktivitami za rok 2004 zabezpečila zrealizovanie celkom 47 investičných projektov a tým
zabezpečila prílev priamych zahraničných investícií v celkovej plánovanej výške 1.699,5 mil. EUR ( 67.980 mil. Sk) a vytvorenie 11. 958 nových
pracovných miest s plánovanou expanziou na 15.515 miest.
Divízia zahraničného obchodu svojou mierou prispieva k naplneniu cieľov agentúry hlavne v oblasti, na ktorú je už svojim zriadením predurčená a to
propagáciou slovenských výrobkov a prezentáciou politickej a hospodárskej klímy na Slovensku prostredníctvom obchodných radcov etablovaných
v súčasnosti v 46 krajinách sveta.
Činnosť divízie zahraničného obchodu v roku 2004 bola okrem vytvorenia databázy exportérov, koordinácie a usmerňovania práce obchodných
radcov zameraná predovšetkým na zlepšenie proexportných snáh našich výrobcov a poskytovateľov služieb. Za týmto účelom bolo zorganizovaných
niekoľko obchodných misií v krajinách pôsobenia obchodných radcov, poskytovanie exportného poradenstva, individuálna podpora exportu
v zahraničí, poskytovanie exportných informácií, navrhovanie individuálnych exportných riešení, asistenčné služby na výstavách a veľtrhoch
v zahraničí, vyhľadávanie potencionálnych investorov pre konkrétne projekty a priemyselné parky v SR, organizovanie investičných seminárov
a prezentácií v zahraničí.
Pracovníci divízie zahraničného obchodu sa zúčastnili na obchodných seminároch spojených s prezentáciou SR v Moskve, Tel Avive, Johanesburgu,
Portugalsku, Luxemburgu a Iráne, Sank Peterburgu. Semináre boli zamerané na predstavenie investičnej klímy na Slovensku a na podporu
slovenského exportu. Mimoriadne dôležité boli prezentácie a akcie spojené s dátumom vstupu SR do EÚ. Išlo predovšetkým o organizovanie
slovenských stánkov a „Slovenských dní“ v Portugalsku a Luxemburgu. Tieto akcie divízia zahraničného obchodu zorganizovala v spolupráci
s lokálnymi ambasádami SR a podľa externého hodnotenia boli mimoriadne úspešné a adresné.
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Divízia zahraničného obchodu pripravila misiu slovenských podnikateľov za účasti ministra hospodárstva SR, ktorej sa zúčastnil aj generálny riaditeľ
SARIO a riaditeľ divízie zahraničného obchodu do ČĽR. Hlavnou úlohou divízie zahraničného obchodu bolo zorganizovať nie len účasť na tejto štátnej
prezentácii v ČĽR zo strany slovenských podnikateľov, ale aj pripraviť a zrealizovať aj program pre túto časť misie v troch čínskych veľkomestách
(Peking, Šanghai a Quin-Dao). Táto misia „face to face business“ bola pripravená skutočne na efektívnej úrovni.
V priebehu r. 2004 divízia zahraničného obchodu pokračovala v monitorovaní situácie v teritóriu Irak po stránke hospodárskej a politickej a takisto
koordinovala aktivity spojené s presadením hospodárskych záujmov SR v Iraku a zapojenia sa podnikateľských subjektov do tohto projektu. V rámci
projektu bolo v Bagdade otvorené Slovenské obchodné centrum. Riaditeľ divízie zahraničného obchodu sa osobne zúčastnil výberu lokality,
kancelárie a bytu pre delegáta SARIO. Okrem týchto aktivít počas zahraničnej služobnej cesty rokoval aj na príslušných ministerstvách o možnostiach
kontraktov pre SR. Následne na tieto aktivity predstavitelia miest Bagdad a Basra prijali pozvanie ministra hospodárstva SR, počas ktorej bola
dohodnutá kooperácia vzťahov medzi slovenskými subjektami a kompetentnými činiteľmi Iraku.
Účinným nástrojom rozvoja kooperácie slovenských výrobných podnikov z oblasti strojárenstva a elektrotechnického priemyslu so zahraničnými
subjektami je subkontraktačná burza. V priebehu roka sa zúčastnila viacerých špecializovaných subkontraktačných výstav, na ktorých bol náš stánok
vyhľadávaný mnohými zahraničnými záujemcami o subkontraktačné dodávky zo Slovenska. Z hľadiska teritoriálneho zamerania najviac záujemcov
o subkontraktačnú burzu bolo z Francúzska - 60%, Nemecka – 15%, Beneluxu – 10% a Veľkej Británie – 5%.
V súvislosti s uskutočnenými pracovnými cestami do zahraničia je skutočne ťažko kvantifikovať akýmkoľvek spôsobom konkrétne výstupy. Jednotlivé
cesty mali svoj veľký význam predovšetkým v propagácii Slovenska v jednotlivých krajinách, pričom je najdôležitejšie, že investori a exportéri na
prezentáciách počuli (často po prvý krát) niečo o našej krajine. Myslíme si, že propagácia takéhoto druhu má za následok otváranie dverí našim
exportérom na svetové trhy, čo je základným poslaním divízie zahraničného obchodu SARIO.
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14) Interný audit
V roku 2004 bolo v agentúre SARIO vykonaných 5 /päť/ finančných kontrol. Kontroly boli vykonané následovne:
1) Ministerstvo financií SR /9.2. -27.2.2004/
počet zistení 3, z toho porušenie rozpočtovej disciplíny 2 zistenia
zistenie č.1 – porušenie rozpočtovej disciplíny v sume 4.981,76 Sk
zistenie č.2 – porušenie rozpočtovej disciplíny v sume 4.926.- Sk
2) Ministerstvo hospodárstva SR /9.2. -31.3.2004/
počet zistení 9, z toho žiadne zistenie nebolo porušenie rozpočtovej disciplíny
3) Ministerstvo financií SR /od 27.5.2004/
počet zistení 5, z toho žiadne zistenie nebolo porušenie rozpočtovej disciplíny
4) Najvyšší kontrolný úrad /27.5. – 3.9..2004/
počet zistení 18, z toho porušenie rozpočtovej disciplíny 2 zistenia
zistenie č.5 – porušenie rozpočtovej disciplíny v sume 900.000,- Sk
zistenie č.7 – porušenie rozpočtovej disciplíny v sume 175.000.- Sk
5) Správa finančnej kontroly Bratislava /16.6..2004/
nebolo žiadne zistenie
Žiadne zistenie nebolo tak závažné, aby bolo oznámené orgánom činných v trestnom konaní.
K všetkým zisteniam boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Všetky opatrenia na nápravu zistených nedostatkov sú splnené, alebo do stanoveného termínu bude správa o ich splnení predložená orgánu, ktorý
kontrolu vykonal / ide o kontrolu č.4, kde správa o splnení opatrení má byť predložená k 15.2.2005/
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