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• prehľad výhod Slovenska ako investičnej destinácie 
vrátane štatistických ukazovateľov

• sektorové a regionálne analýzy
• asistencia pri implementovaní investičných projektov
• konzultačná činnosť v oblasti investičnej pomoci
• pomoc pri zakladaní spoločnosti na Slovensku
• databáza nehnuteľností a pomoc pri výbere lokality

• identifikácia lokálnych dodavateľov a poskytovateľov 
služieb

• poradenstvo pri príprave a realizácii expanzií
• pomoc pri relokácii, vybavovaní pracovných povolení 

a povolení k pobytu
• podpora inovatívnych aktivít a výskumu a vývoja
• networking

Podpora
investícií
Poskytujeme informácie o slovenskom 
podnikateľskom prostredí, komplexné 
informácie o zakladaní firmy, asistenciu pri 
hľadaní pozemkov a služby súvisiace 
s nehnuteľnosťami. Konzultácie k štátnej 
pomoci sú súčasťou našich služieb.

"Vybrali sme si Slovensko a mesto Prešov 
pre našu investíciu hlavne preto, že sme tu našli 
flexibilný a konštruktívny dialóg na vládnej i miestnej 
úrovni. Predpokladáme, že Honeywell tu bude 
konkurencieschopný."
—
Peter Bracke I Honeywell 
Finančný riaditeľ Divízie dopravných systémov

Služby pre potenciálnych investorov

Služby pre etablovaných investorov



• prehľad možností jednotlivých odvetví priemyslu 
v teritóriach

• vyhľadávanie potencionálnych obchodných partnerov 
podľa zadaných kritérií

• on-line databáza obchodných príležitostí
• vzdelávane v oblasti exportu
• asistencia pri hľadaní subkontraktačných príležitostí

• slovenského dodávateľa alebo subkontraktora
• informácie o slovenskom podnikateľskom prostredí
• pomoc pri vytváraní joint venture alebo inej formy 

partnerstva so slovenským subjektom

Zahraničný
obchod
SARIO zabezpečuje identifikáciu 
potenciálnych dodávateľov a subdodávateľov 
podľa Vašich požiadaviek s možnosťami 
slovenských výrobcov. Podujatia zamerané 
na networking a matchmaking sú nástrojmi, 
ktoré pravidelne používame pri hľadaní 
možných partnerov.

"Veľmi si ceníme spoluprácu so SARIO. Agentúra nás 
neustále podporuje pri získavaní nových užitočných 
obchodných kontaktov v Rusku, Poľsku, Českej republike 
a krajinách Balkánu."
—
Jozef Polačko I Nexis Fibers  
Obchodný riaditeľ

Naše služby sú tu pre Vás

Služby pre exportérov

Ak hľadáte



Podpora
výskumu
a vývoja
SARIO považuje propagáciu inovácií, 
vedy a výskumu za jeden z hlavných 
prostriedkov na zabezpečenie udržateľnej 
konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.

"Najcennejším aktívom slovenského vedecko– 
výskumného prostredia sú ľudia, úroveň ich znalostí, 
usilovnosť, zodpovednosť a flexibilita. Navyše sú pripravení 
naučiť sa pracovať s novými technológiami, zlepšiť sa 
v jazykoch a komunikácií so zahraničnými partnermi.
—
Marian Jamrich I TECHNODAT, CAE–Systémy 
Výkonný riaditeľ

SARIO poskytuje
• podporuje aktivity pre rozvoj a popularizaciu 

slovenského inovatívneho prostredia, vedy a výskumu
• vytváranie vzťahov s domácimi a zahraničnými 

etablovanými inovatívnymi spoločnosťami
• prepojenie slovenských vedeckovýskumných kapacít 

s priemyselnou výrobou a potrebami investorov za účelom 
transferu najmodernejších inovatívnych technologických 
procesov do výrobnej praxe

• stimulovanie zahraničných investorov k prílevu investícii 
do SR, ktoré zahŕňajú dôležitý element vedy a výskumu

• analýzu ekosystému lokálnych investičných možností 
pre domácich i zahraničných investorov za účelom 
podpory akvizící a projektov joint venture

• špecifické informácie z tejto oblasti za účelom 
dosiahnutia prieniku na kapitálový a zahraničný trh



Národný projekt

Viac informácií nájdete na stránke sario.sk/np 
alebo e–mailom na np@sario.sk

Cieľom Národného projektu je posilnenie 
internacionalizácie MSP za účelom zvýšenia ich 
miery zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Podpora internacionalizácie 
malých a stredných podnikov

Národné stánky na zahraničných veľtrhoch a výstavách
SARIO poskytuje MSP výstavný a prezentačný priestor 
v rámci národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch 
a výstavách v zahraničí.

Podnikateľské misie na Slovensku a v zahraničí
Cieľom podnikateľských misií je uviesť slovenské spoločnosti 
na zahraničný trh a nadviazať spoluprácu so zahraničnými 
partnermi a získať obchodné kontakty.

Sourcingové podujatia na Slovensku a v zahraničí
Sourcingové podujatia sú zamerané na zapojenie slovenských 
MSP do subdodávateľských sietí zahraničných spoločností.

Kooperačné podujatia na Slovensku
Poskytujú priestor na prezantáciu produkcie, ponúk 
partnerstva, výrobných kapacít a obchodných príležitostí 
slovenských MSP.

Semináre Exportnej akadémie
Exportná akadémia poskytuje školiace, poradenské, 
tréningové aktivity v oblasti zahraničného obchodu.

Rozvoj dodávateľských reťazcov
SARIO vytvára interaktívny systém mapujúci dodávateľské 
reťazce, ktorý zahŕňa zber dát a komplexných informácií 
o dodávateľských reťazcoch, ich potrebách a kapacitách.



Slovenská agentúra pre rozvoj investícií 
a obchodu (SARIO) je štátnou agentúrou 
Slovenskej republiky zameranou na podporu 
prílevu investícií a obchodu.

Agentúra vznikla 
v roku 2001 a spadá 
do pôsobnosti 
Ministerstva 
hospodárstva 
Slovenskej republiky.

SARIO sa usiluje  
o pritiahnutie investícií 
na Slovensko a podporuje exportné 
aktivity slovenských spoločností 
na globálnom trhu.

Medzi naše úspechy 
patria projekty 
spoločností — Jaguar 
Land Rover, KIA, PSA, 
Amazon, Volkswagen, 
Minebea Mitsumi, 
Embraco, Honeywell  
a mnoho ďalších.

O nás

Trnavská cesta 100 I 821 01 Bratislava I Slovensko
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

invest@sario.sk I trade@sario.sk I www.sario.sk

VŠETKY NAŠE SLUŽBY SÚ BEZPLATNÉ!


