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SLUŽBY SARIO  
 
ODBOR INVESTIČNÝCH PROJEKTOV  

- asistencia pri implementovaní investičných projektov a expanzií 

- konzultácie k podmienkam investičnej pomoci 

- poradenstvo ohľadom tzv. „Super odpočtu“ na výskum a vývoj 

- identifikácia potenciálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb 

- informácie o výhodách a možnostiach zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania 

- inovačné služby - prepájanie potreby investorov etablovaných na Slovensku s  

   kompetenciami slovenských inovatívnych spoločností 

- diverzifikačné služby - podpora diverzifikácie sektorového portfólia slovenských  

   firiem smerom k perspektívnym a vysoko technologickým odvetviam 

 

V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si naplánujte stretnutie. 

V registračnom portáli si zvoľte „SARIO Investment Project Department“ alebo 

nám napíšte na invest@sario.sk. 

— 
ODBOR ZAHRANIČNÉHO OBCHODU   
- komplexné podporné aktivity za účelom ich internacionalizácie a rastu prostredníctvom 

medzinárodného obchodu 

- rozširovanie povedomia o slovenskom exportnom potenciáli - informačné, poradensko-

asistenčné služby a vzdelávacie aktivity 

 

V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte 

stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „SARIO Foreign Trade Department“ 

alebo nás kontaktujte na trade@sario.sk. 

— 
REGIONÁLNE KANCELÁRIE  

- ponuka najväčšej databázy priemyselných nehnuteľností - možnosť vybrať, predať, 

prenajať či kúpiť najvýhodnejšie miesto na podnikanie  

 
V prípade záujmu o konzultácie k tejto službe si naplánujte stretnutie. 

V registračnom portáli si zvoľte „SARIO Regional Offices Department“. 

— 
NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP  
so sídlom mimo Bratislavského kraja  

- podpora prostredníctvom účasti na výstavách a veľtrhoch v zahraničí, rozvoja 

dodávateľských reťazcov, podnikateľských misií, exportnej akadémie  

 

V prípade záujmu o konzultácie k týmto aktivitám si vopred naplánujte 

stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „SARIO National project“ alebo nás 

kontaktujte na np@sario.sk. 

 

https://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/sluzby-sario/inovacne-sluzby-sario
https://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/sluzby-sario/diverzifikacne-sluzby
mailto:diverzifikacia@sario.sk
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/5
mailto:diverzifikacia@sario.sk
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/7
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/6
mailto:np@sario.sk
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GENERÁLNY PARTNER 

 
ČSOB 
Československa obchodná banka (ČSOB) je jedna z najsilnejších a najdôležitejších bánk 

na slovenskom trhu. ČSOB je univerzálna banka a je členom silnej finančnej skupiny 

v rámci Slovenska, ktorá ponúka klientom unikátnu škálu finančných a poistných 

produktov.  

 

ČSOB Obchodné financovanie je dlhodobo oceňované zo strany odborníkov z Global 

Finance ako najlepší poskytovateľ služieb v rámci Slovenska. V prípade potreby exportno-

importného financovania, dokumentárnych akreditívov, bankových záruk a prípadne 

iných potrieb súvisiacich s medzinárodným obchodom sa na nás neváhajte obrátiť. 

 

ČSOB Trade Club je medzinárodná online platforma pre podnikateľov, ktorá poskytuje 

prístup do globálnej siete potenciálnych obchodných partnerov. Zároveň dáva klientom 

prístup k rozšírenej knižnici s komerčnými informáciami od importných a exportných 

údajov, colných pravidiel, štátnych a sektorových informácii. S touto databázou 

informácii je oveľa jednoduchšie nájsť a zamerať sa na najviac sľubné trhy.  

 
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte 

stretnutie. V registračnom portáli zvoľte „Československá obchodná banka, a.s.. 

 
ČSOB Match´it  

Kúpa alebo predaj firmy je komplikovaný proces, s ktorým sa podnikateľ stretne obvykle 

raz za život. Ako nájdete vhodného investora na kúpu firmy? Ako zistíte, aké podniky sú 

na predaj? Spoločnosť ČSOB predstavuje ČSOB Match’it - prvú digitálnu platformu na 

Slovensku, kde si kupujúci a predávajúci vymieňajú informácie a vyjednávajú absolútne 

diskrétne.  

 

V prípade záujmu o konzultácie k tejto platforme si naplánujte stretnutie.   

V registračnom portáli zvoľte „Československá obchodná banka, a.s. Match’it“. 

 
ČSOB Advisory je spoločnosť patriaca do skupiny ČSOB, ktorá poskytuje širokú škálu 

poradenských služieb v nasledovných oblastiach: 

 Plánovanie nástupníctva – pomáhame našim klientom so zaistením funkčného 

nástupníctva prípravou vhodnej štruktúry majetku a procesov. 

 Ochrana rodinného majetku – radíme klientom ako nastaviť pravidlá pre 

manažovanie rodinných majetkov a strategických kontrol, ktoré majú predísť 

potencionálnemu konfliktu v rozhodnutiach ohľadom budúceho smerovania Vašej 

firmy. 

 Ocenenie a príprava spoločnosti na predaj – asistujeme našim klientom v príprave 

spoločnosti na predaj, aby bola atraktívna pre potencionálna investora.  

 

V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si naplánujte stretnutie.  

V registračnom portáli si zvoľte „ČSOB Advisory, s.r.o.“. 

  

https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/3
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/3
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/3
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/53
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PARTNERI 

 
PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVEZ SR 
Pracovníci Podnikateľského centra a ekonomickí diplomati na 72 slovenských 

diplomatických misiách sú odborníkmi, ktorí pomáhajú firmám pri prieniku na zahraničné 

trhy, poskytujú odborné obchodné poradenstvo a praktickú podporu slovenským firmám, 

ktoré chcú rozvíjať svoje podnikanie v zahraničí. 

Prostredníctvom radu jedinečných služieb, vrátane pomoci pri účasti na zahraničných 

veľtrhoch a na podnikateľských misiách a poskytovania špecifických informácií o trhu 

môžeme pomôcť rýchlo sa vysporiadať s nástrahami, ako sú napríklad rôzne regulácie a 

obchodné praktiky. 

Pre začínajúcich exportérov 

 pomoc pri riešení kultúrnych a jazykových špecifík 

 poradenstvo v oblasti prieskumu trhu 

 podporu rozvoja podnikania  

Pre skúsenejších exportérov 

 účasť na sektorovo zameraných obchodných misiách a seminároch 

 prístup k hlavným nákupcom, štátnym inštitúciám a dodávateľským reťazcom na 

zahraničných trhoch 

 poradenstvom pri vytváraní medzinárodných partnerstiev a spoločných podnikov 

 prvotné návštevy na nových trhoch 
 informácie o nových obchodných príležitostiach 

V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte stretnutie 

cez registračný portál s „Ministry of Foreign and European Affairs“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby pre vstup na ukrajinský trh si 

v registračnom portáli zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Kyiv“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby pre vstup na švédsky trh si v 

registračnom portáli zvoľte „Slovak Embassy in Stockholm“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby pre vstup na írsky trh si vopred 

naplánujte stretnutie. V registračnom portáli zvoľte „Embassy of the Slovak 

Republic in Dublin“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby pre vstup na chorvátsky trh si 

naplánujte stretnutie. V registračnom portáli zvoľte „Embassy of the Slovak 

Republic in Zagreb“. 

 
V prípade záujmu o konzultácie o business prostredí a business kultúre v 

Holandsku, o prvých krokoch pri začatí obchodnej činnosti a o holandských 

úradoch a organizáciách si naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si 

zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in The Hague“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby, ktoré majú záujem vstúpiť na etiópsky 

trh si vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of 

the Slovak Republic in Addis Abeba“. 

 

V prípade záujmu o vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a 

príležitostí pre slovenské firmy v ČR, sprostredkovanie kontaktov a rôznych 

informácií o českom trhu, poradenstvo, podporu slovenských investorov v ČR, či 

asistenciu pri riešení obchodných sporov si naplánujte stretnutie. 

V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Prague“. 

 

V prípade záujmu o konzultácie v oblasti obchodno-ekonomickej spolupráce 

medzi slovenskými a gréckymi partnermi, o možnosti spolupráce v oblasti vedy 

https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/32
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/32
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/67
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/67
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/66
https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/participants/66
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a inovácií, o investičných príležitostiach v Grécku si zvoľte v registračnom 

portáli „Embassy of the Slovak Republic in Athens“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby, ktoré majú záujem vstúpiť na nórsky 

trh si vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of 

the Slovak Republic in Oslo“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby, ktoré majú záujem vstúpiť na ruský trh 

si vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of 

the Slovak Republic in Moscow“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby, ktoré majú záujem vstúpiť na nemecký 

trh si vopred naplánujte stretnutie cez registračný portál. V registračnom portáli 

si zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Berlin“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby, ktoré majú záujem vstúpiť na poľský 

trh si vopred naplánujte stretnutie cez registračný portál. V registračnom portáli 

si zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Warszaw“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby ohľadom exportu do Gruzínska si vopred 

naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the Slovak 

Republic in Tbilisi“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby, ktoré majú záujem vstúpiť na rakúsky 

trh si vopred naplánujte stretnutie cez registračný portál. V registračnom portáli 

si zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Vienna“. 

 

V prípade záujmu o konzultačné služby, ktoré majú záujem vstúpiť na kubánsky 

trh si vopred naplánujte stretnutie cez registračný portál. V registračnom portáli 

si zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Havana“. 

— 
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ PRI CVTI SR  

- informačné a poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva a spolupráce s 

akademickou sférou v oblasti výskumu a vývoja 

V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si naplánujte stretnutie, 

V registračnom portáli si zvoľte „Centrum transferu technológií pri CVTI SR“. 

 

EXIMBANKA SR 
Jediný priamy nástroj štátu využívaný pri podpore exportu. Umožňujeme vstup 

slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný 

sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko. Účelom je štátna podpora, ktorá 

nenarúša trhové podmienky, nedeformuje trh a neumožňuje zvýhodňovanie výrobcov z 

jednej krajiny na úkor ostatných. 

V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte 

stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „EXIMBANKA SR“. 

— 
 

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A 
INFORMATIZÁCIE SR 
- základné informácie o procese prípravy Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 

- návrhy prioritných oblastí podpory, v rámci ktorých by mali byť využité prostriedky z 

fondov politiky súdržnosti na roky 2021 -2027 
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V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte 

stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“.  

— 
ISA - INVESTMENT SUPPORT ASSOCIATION 
ISA je nezisková mimovládna organizácia propagujúca investičný sektor v Slovenskej 

republike. ISA je skupina popredných profesionálov v oblasti služieb, ktorá pomáha 

zahraničným a domácim subjektom pri ich pôsobení v Slovenskej republike. Združuje 

viac ako 30 spoločností poskytujúcich poradenské a iné služby investorom v 

nasledujúcich oblastiach: právne služby, realitné poradenstvo, poradenstvo v oblasti 

životného prostredia, audit finančného poradenstva a dane, poradenské služby v oblasti 

riadenia, manažment kvality, personálne poradenstvo a nábor, výkonné vyhľadávanie, 

architektúra a dizajn, projektový a stavebný manažment, stavebníctvo - inžinierske, IT a 

telekomunikačné služby. 

 

V prípade záujmu o konzultácie k týmto témam si vopred naplánujte stretnutie. 

V registračnom portáli si zvoľte „Investment Support Association“.  

— 
SMARTECH SOLUTIONS  

Poskytuje odborné konzultácie o možnostiach čerpania super odpočtu nákladov na 

výskum a vývoj určené pre: 

 zahraničných i domácich investorov do R&D centier a pridružených aktivít na 

Slovensku 

 dodávateľské spoločnosti realizujúce výskum alebo vývoj na zákazku pre svojich 

odberateľov 

 objednávateľov služieb od slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a 

ostatných subjektov realizujúcich výskum a vývoj zriadených ústrednými orgánmi 

SR   

 objednávateľov nehmotných výsledkov výskumu a vývoja od slovenských 

spoločností 

 inovatívne podniky pôsobiace na Slovensku 

 

V prípade záujmu o konzultácie k tejto téme si naplánujte stretnutie.  

V registračnom portáli si zvoľte „SmarTech Solutions“.  

— 
 

ZVÄZ ELEKTROTECHNICKÉHO PRIEMYSLU SR 
Webový portál Spolupracuj.me je projekt zameraný na spoluprácu firiem v priemysle, 

ale aj na prepájanie priemyselných podnikov s univerzitným vývojom a výskumom. 

Portál funguje ako nástroj na hľadanie kooperačných prienikov medzi firmami. Obsah je 

orientovaný nielen na hľadanie priamej vertikálnej spolupráce vo forme ponuky alebo 

dopytu produktov a služieb, ale i horizontálnu kooperáciu a riešenie výskumno-

vývojových či inovačných problémov. 

 

V prípade záujmu o konzultácie k týmto témam si vopred naplánujte stretnutie. 

V registračnom portáli si zvoľte „Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej 

republiky“. 

 

https://isa-association.sk/
https://isa-association.sk/
https://matchmakingfairbratislava2019.sario.sk/participants/87
https://isa-association.sk/
https://isa-association.sk/

