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SARIO získava viac investícií
s vyššou pridanou hodnotou

Príhovor
generálneho
riaditeľa

Globálne toky priamych zahraničných
investícií (PZI) v roku 2019 do regiónu
strednej Európy klesali už štvrtý rok za
sebou. Podľa expertov bol pokles prílevu
PZI v tomto regióne spojený s aktuálnym
ekonomickým vývojom (spomalenie
rastu HDP investorských krajín, slabší
podnikateľský sentiment), ale aj s politickými
faktormi (brexit, americký protekcionizmus).
Spomalenie rastu európskej a svetovej
ekonomiky sa prejavilo aj na Slovensku,
ktorého hospodárstvo je závislé od
externého dopytu. Slovenskej agentúre
pre rozvoj investícií a obchodu sa napriek
sťaženej makroekonomickej situácii aj
uplynulý rok darilo udržiavať nastavený
trend z ostatných rokov. Agentúra uzatvorila
v roku 2019 39 investičných projektov,
ktorých realizácia má potenciál vytvoriť
takmer 4010 nových pracovných miest
a sumárna výška investícií by mala
dosiahnuť okolo 286 mil. eur. Medziročne
tak ide o porovnateľné čísla s ohľadom na
výšku investicíí a počet pracovných miest,
avšak došlo k nárastu počtu projektov.
Naďalej ostáva trendom a aj našim cieľom
rast investícií s vyššou pridanou hodnotou.
Agentúre sa darí neustále zlepšovať
a výsledkom snaženia je 21 projektov
s vyššou pridanou hodnotou pre Slovensko.
Ide až o 54% z celkového počtu ukončených
projektov.

RÓBERT ŠIMONČIČ
generálny riaditeľ

Pozitívom je umiestňovanie nových
investícií v regiónoch s vyššou mierou
nezamestnanosti, čím SARIO aktívne
prispieva k napĺňaniu stratégie posilňovania
a rozvoja nízkorozvojových regiónov.
V roku 2019 ukončila agentúra v okresoch
východného Slovenska 10 investičných
projektov, z toho až 6 v najmenej rozvinutých
regiónoch (NRO) a v okresoch stredného
Slovenska 8 projektov, z toho 1 v NRO.
Konkurencieschopnosť slovenského
hospodárstva v globálnom konkurenčnom
prostredí významne ovplyvňuje aj nástup
štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá so
sebou prináša viacero výziev v spojitosti
s príchodom automatizácie, digitalizácie či
optimalizácie procesov.
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V roku 2019 preto agentúra pokračovala
v poskytovaní Inovačných služieb SARIO,
ktoré zabezpečujú prepájanie slovenských
technologických spoločností na významné
nadnárodné firmy na Slovensku i v zahraničí.
Realizované aktivity a asistencia agentúry
SARIO viedla k implementácii až 6 pilotných
inovačných projektov.
S cieľom podporiť diverzifikáciu
slovenského hospodárstva začala agentúra
SARIO v roku 2019 realizovať pilotné
aktivity aj v rámci Diverzifikačných služieb
SARIO, prostredníctvom ktorých podporuje
lokálne spoločnosti pri zapájaní sa do
perspektívnych vysoko technologických
odvetví (ako je vesmírny alebo letecký
priemysel), a zároveň prezentuje Slovensko
ako vhodnú investičnú destináciu pre
investorov v danom odvetví. Prínos agentúry
SARIO z pohľadu internacionalizácie MSP
bol výrazný vďaka úspešne realizovaným
aktivitám Národného projektu (NP) v rámci
Operačného programu Výskum a inovácie.
Podporné nástroje sa osvedčili pri
etablovaní slovenských malých a stredných
podnikov na medzinárodných trhoch,
zapájaní do reťazcov etablovaných
investorov, podnikateľských misiách
a kooperačných podujatiach, ktoré
podporili exportérov a záujmy slovenských
podnikateľov na 3 kontinentoch. Celkovo
sa v roku 2019 uskutočnilo 69 podujatí,
z toho bolo 13 účastí formou spoločnej
slovenskej expozície vo vizuále Good Idea
Slovakia na medzinárodných veľtrhoch
a výstavách.
Ďalších viac ako 60 podujatí na podporu
slovenského exportu pre širšiu cieľovú
skupinu zrealizovala minulý rok agentúra
SARIO mimo Národného projektu.
Vlajkovou loďou týchto aktivít bola
Slovenská kooperačná burza, ktorá sa za
13 rokov svojej existencie stala relevantnou
platformou spájajúcou akademickú obec,
vedu, výskum, vývoj a firmy.
Verím, že tento pozitívny vývoj Slovenska
a efektivity práce našej agentúry bude
pokračovať i v nasledujúcom období.
Držme si place!

www.sario.sk
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O nás
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
je štátna agentúra v gescii Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky zameraná na získavanie zahraničných
investícií a podporu exportných aktivít slovenských
spoločností. Agentúra poskytuje domácim subjektom
a zahraničným investorom široké portfólio služieb
už 19 rokov.

Kľúčové čísla
2019

39

4006

286

Rada pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu
činností SARIO
Bola zriadená 1. júla 2013 z iniciatívy
predsedu vlády SR na základe Rozhodnutia
č. 8/2013 MH SR, dodatkom č. 2
k zriaďovacej listine SARIO.
Strategický rozmer činnosti Rady SARIO
sa prejavil v raste kvality výkonu agentúry
v konzultačnej a prípravnej činnosti
pre investície v SR, najmä v najmenej
rozvinutých okresoch.
Šesťročné pôsobenie Rady SARIO
vytvorilo podmienky pre výrazné
zlepšenie koordinačnej a koncepčnej
činnosti v oblasti investičných akvizícií
a zvyšovania exportnej výkonnosti medzi
ústrednými orgánmi štátnej správy, inými
organizáciami pôsobiacami v ekonomickej
diplomacii, a zamestnávateľskými
organizáciami (najmä SOPK). Počas
pôsobenia Rady SARIO došlo k stabilizácii
ľudských zdrojov v SARIO, ako aj k rastu
kvality v konzultačneja prípravnej činnosti
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pre významné investície v SR. Činnosť
SARIO sa zintenzívnila v hľadaní a pomoci
investorom pri vytváraní inovatívnych
foriem spolupráce v oblasti inovácií.
'Efektívnym fungovaním a hospodárením
agentúra potvrdila svoju nezastupiteľnú
úlohu pri strategickom rozvoji
hospodárstva SR. Systematickou
spoluprácou s ostatnými rezortmi pri
prípravách kľúčových zahraničných ciest
a podkladov pre predstaviteľov vlády
agentúra SARIO významne prispela k rastu
ekonomického rozmeru aktivít v oblasti
zahraničných vzťahov.'
V roku 2019 Rada SARIO zasadala
štyrikrát. V súčinnosti s Radou SARIO
boli na jej poslednom zasadnutí
aktualizované strategické ciele, ktoré
agentúra SARIO bude napĺňať od roku
2020.

84

uzavretých
investičných
projektov

nových priamych
pracovných miest

miliónov eur
výška investícií

nových potenciálnych investičných
projektov

724

domácich
aj zahraničných
podujatí

657

priemyselných
nehnuteľností
v databáze

12600

followerov
a odoberateľov
správ
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Top projekty roka 2019
V priebehu roka 2019
sa uzavreli významné
investičné projekty,
zorganizovali sa podujatia
zvyšujúce kredit
slovenských spoločností
doma aj v zahraničí, aktivity
a úspechy agentúry
boli ocenené aj na
medzinárodnej scéne.

MUEHLBAUER
Nemecká spoločnosť Muehlbauer
Technologies, ktorá už od roku 2007
úspešne pôsobí v Nitre sa rozhodla rozšíriť
svoje výskumno–vývojové aktivity v oblasti
vývoja výrobných technológií (výroba
solárnych technológií a medicínskych
implantátov zhotovovaných 3D tlačou).
Spoločnosť plánuje v technologickom
centre preinvestovať 12 mil. EUR a vytvoriť
až 100 vysoko kvalifikovaných pracovných
miest. Muehlbauer Technologies
v súčasnosti v Nitre zamestnáva už 370
zamestnancov (vrátane R&D). Spoločnosť
vyrába a vyvíja vysoko sofistikované
výrobky strojárskeho priemyslu (napr.
stroj na tlač bankoviek pre americký
FED). Rovnako je zapojená do duálneho
vzdelávania (cca 60 študentov ročne).
Realizáciou projektu dochádza
k organizačným zmenám v spoločnosti
— spol. Muehlbauer Technologies
bude pokrývať výrobnú časť procesu
a novozaložená entita Muehlbauer
Automation bude R&D vetvou spoločnosti
(100 nových + 55 súčasných R&D
zamestnancov). Asistencia zamestnancov
Odboru investičných projektov SARIO
spočívala hlavne v konzultáciách k schéme
investičnej pomoci. V priebehu roka
prebehlo viacero osobných stretnutí
s investorom, počas ktorých sme detailne
pripomienkovali investičný zámer.
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ETILOG
Spoločnosť Etilog je lídrom na
európskom trhu v oblasti technických
riešení pre priemyselné obaly. Kľúčovým
obaľovacím produktom je kombinácia
vysokoflexibilných textilných tašiek
a masívnych konštrukcií z plastu/ocele pre
výrobcov ako VW, Audi, Porsche, Škoda
a ďalších automotive dodávateľov.
Hoci investor kontinuálne navyšuje počty
pracovných miest v existujúcom závode
v Prešove, rozhodol sa zriadiť novú
prevádzku v meste Svidník (t.j. v jednom
z najmenej rozvinutých okresov).
Asistencia agentúry SARIO spočívala
najmä vo výbere vhodnej lokality,
v konzultáciách v oblasti investičnej pomoci
a v sprostredkovaní návštev stredných
odborných škôl. Zástupcovia spoločnosti
Etilog promptne zareagovali na situáciu
vo Svidníku, kde taliansky zamestnávateľ
prepustil 100 šičiek. Aj s pomocou agentúry
SARIO Etilog využil tento potenciál
a napomohol k udržaniu pracovných
miest, ktoré by inak v okrese zanikli
(jeho zámerom je eventuálne zamestnať
všetkých 100 prepustených šičiek).
Investor komunikoval, že títo zamestnanci
by uňho mali dostať lepšie platové
ohodnotenie ako u predchádzajúceho
zamestnávateľa. Z dlhodobého hľadiska
Etilog uvažuje aj nad výstavbou vlastnej
haly vo Svidníku.

VISMA
Nórska softvérová spoločnosť Visma
sa aj vďaka prosperujúcemu sektoru IT
v Košiciach rozhodla realizovať svoju
investíciu práve v tomto meste. Nová
prevádzka IT centra s takmer 200 vysoko
špecializovanými pracovnými pozíciami
bude zameraná na najmodernejšie odvetvia
softvérového vývoja pre cloudové riešenia
a machine learning. Konečné rozhodnutie
o realizácii investície v Košiciach padlo
na konci roka 2018, keď bola založená
aj spoločnosť Visma Labs a následne
prebehla tlačová konferencia so zástupcami
spoločnosti Visma, IT Valley a agentúry
SARIO. Intenzívna asistencia zo strany
agentúry SARIO spočívala predovšetým
v dôkladnej analýze pracovného trhu,
organizácii referenčných stretnutí
s etablovanými spoločnosťami
a predstaviteľmi IT Valley, návšteve
univerzít a konzultácií k schéme regionálnej
investičnej pomoci.

www.sario.sk
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PORSCHE
Nemecká spoločnosť Porsche
Werkzeugbau so sídlom v Stuttgarte
produkuje komplexné nástroje a zariadenia
najmä pre skupinu Volkswagen.
Spoločnosť na Slovensku pôsobí od roku
2015, keď prebrala 100% podiel závodu
Kuka Systems v Dubnici nad Váhom.
V roku 2019 sa spoločnosť rozhodla rozšíriť
svoje kapacity v oblasti automatizácie
a výroby nástrojov o vývojové/inžinierske
centrum automatizácie a robotizácie
výroby karosérií, ktoré bude vybudované
v Hornej Strede. Zámerom je
v nasledujúcich rokoch zriadiť
technologické centrum, ktoré vytvorí
34 vysoko špecilizovaných pracovných
miest. Investičné náklady dosiahnu celkovú
výšku viac ako 13 miliónov EUR. Asistencia
agentúry SARIO spočívala najmä vo výbere
vhodnej lokality, v konzultáciách v oblasti
investičnej pomoci a v oblasti možnosti
dostavby verejnej infraštruktúry.

MEDLINE
Americká spoločnosť Medline je
popredným svetovým výrobcom
medicínskych nástrojov. Investor doposiaľ
na Slovensku pôsobil v prenajatých
priestoroch v Bánovciach nad Bebravou,
kde vyrábal jednorazové balíky pre
operačné sály. Nakoľko globálny dopyt
po tomto produkte prudko rastie,
spoločnosť sa rozhodla rozšíriť a upevniť
svoje pôsobenie na Slovensku. Investor sa
rozhodol postaviť v Partizánskom vlastnú
halu, do ktorej v prvej fáze premiestni
súčasnú výrobu. Tú následne rozšíri
o 412 nových pracovných miest v priebehu
najbližších 10 rokov.
V novom závode dostanú prácu tak
súčasní zamestnanci z Bánoviec nad
Bebravou, ako aj noví zamestnanci. Celková
výška investície dosiahne 26,2 miliónov eur,
pričom bude alokovaná do kúpy pozemku,
výstavby haly a obstarania nového
strojného vybavenia. Počas rozhodovacieho
procesu spoločnosť aktívne využila služby
Odboru investičných projektov agentúry
SARIO. Konzultanti asistovali pri výbere
vhodnej lokality a pri prezisťovaní rôznych
podporných mechanizmov na Slovensku.
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MEINE BANK
Nemecká banka Meine Bank, ktorá
patrí do Raiffeisen Group, sa ku koncu
roka rozhodla umiestniť svoje centrum
podnikových služieb do Banskej Bystrice.
Potenciál tejto investície je vytvoriť
až 50 nových pracovných miest pre
kvalifikovaných, nemecky hovoriacich
zamestnancov. Od júna 2019 komunikovali
konzultanti OIP s investorom na pravidelnej
báze. Asistencia celkovo zahŕňala prípravu
3 návštev (obhliadky kancelárií v Banskej
Bystrici, stretnutie s BBSK, stretnutie
s UMB), konzultáciu investičnej pomoci
(o ktorú nakoniec ale nebudú žiadať).
Rovnako prebehli stretnutia s právnikmi
a personálnymi agentúrami, vypracovaný
bol prehľad nehnuteľností a analýza
priemerných miezd pre obsadzované
pozície (IT, customer service, spracovanie
pohľadávok). V rámci krátkodobého pobytu
zamestnanca SARIO v Nemecku prebehlo
stretnutie s investorom aj v ich sídle
v Regensburgu. Nábor zamestnancov by
mal začať už v januári 2020 a do konca
roka 2020 by mala spoločnosť zamestnať
prvých 25 ľudí. Vzhľadom na to, že Meine
Bank patrí do Raiffeisen Group, môže sa
očakávať multiplikačný efekt prípadným
vytvorením centier služieb aj zo strany
ostatných bánk v skupine.

4A GAMES
Od augusta 2018 konzultanti OIP
intenzívne komunikovali so zástupcami
maltského herného štúdia 4A Games.
Spoločnosť sa zaoberá vývojom vlastných
AAA herných titulov (úspešná herná séria
Metro) a región strednej a východnej
Európy zvažovala ako potenciálny pre svoje
nové aktivity. Aj vďaka asistencii agentúry
SARIO sa CEO spoločnosti rozhodol
zriadiť novú pobočku v Bratislave. Zámer
spoločnosti je v priebehu najbližších rokov
vytvoriť 85 vysoko špecializovaných
a kvalifikovaných pracovných pozícií. Ide
o prvé AAA herné vývojové štúdio na
Slovensku. Všetky súčasné štúdiá vyvíjajú
buď pre online platformy alebo fungujú
ako Tier 1 alebo Tier 2 dodávatelia pre AAA
vývojárov. Služby SARIO klient využil pri
výbere priestorov, prepojení na slovenskú
videohernú komunitu (SGDA), založení
spoločnosti a zamestnávaní cudzincov.

www.sario.sk
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Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
poskytuje domácim i zahraničným investorom služby na mieru
v snahe zvyšovania prílivu investícií s exportným potenciálom
a vyššou pridanou hodnotou.
SLUŽBY NA PODPORU INVESTÍCIÍ
• prehľad výhod Slovenska ako investičnej destinácie
• detailné informácie o slovenskom investičnom a podnikateľskom
prostredí
• poradenstvo pri výbere vhodnej lokality a nehnuteľnosti
• asistencia pri implementácii investičných projektov
• konzultačná činnosť v oblasti investičnej pomoci a iných
dostupných foriem verejného spolufinancovania
• identifikácia lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
• prepájanie s lokálnymi inštitúciami a potenciálnymi partnermi
• prepájanie s výskumno-vývojovými inštitúciami
a technologickými spoločnosťami
• poradenstvo pri diverzifikácií výrobného portfólia
• sektorové a regionálne prehľady

Investície
V roku 2019 agentúra SARIO napredovala
v stanovenom cieli realizovať projekty s vyššou
pridanou hodnotou a rozvíjať predovšetkým
regióny s vyššou nezamestnanosťou.
Výsledkom tohoto úsilia bolo 21 úspešne
ukončených investičných projektov s vyššou
pridanou hodnotou.

VÝVOJ POČTU INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Počet
ukončených
projektov

25

23

29

33

26

39

Potenciál
ukončených
projektov

170 mil. eur
investície
4 600 nových
priamych
miest

1,74 mld. eur
investície,
7 400 nových
priamych miest

930 mil. eur
investície,
7 500 nových
priamych miest

492 mil. eur
investície,
9 000 nových
priamych miest

319 mil. eur
investície,
4 180 nových
priamych miest

286 mil. eur
investície,
4 006 nových
priamych miest

UZAVRETÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY
V roku 2019 uzatvorila agentúra SARIO 39 investičných projektov, ktorých realizácia má potenciál vytvoriť 4 006 nových priamych
pracovných miest a sumárna výška investícií by mala dosiahnuť okolo 286 mil. EUR. Až v 22 prípadoch išlo o zriadenie nových prevádzok
a v 17 prípadoch o expanzné projekty.

POČET UKONČENÝCH PROJEKTOV S VYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU

Počet projektov s vyššou
pridanou hodnotou
Agentúra SARIO napredovala v stanovenom
cieli realizovať projekty s vyššou pridanou
hodnotou a rozvíjať predovšetkým regióny
s vyššou nezamestnanosťou. Výsledkom
tohto úsilia je 21 úspešne ukončených
investičných projektov s vyššou pridanou
hodnotou. Z tohto počtu evidujeme 3
projekty z kategórie technologických
centier (Muehlbauer, Schindler Eskalátory
II a Porsche Werkzeugbau), 7 projektov
centier podnikových služieb (AAF Flanders,
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

7

7

9

10

11

21 (54%)

Uniqa 4ward, Arval, Uniqa PO, ELA, Meine
Bank, Global Blue). Navyše evidujeme
4 úspešné projekty IKT centier (Visma,
Tachyum, Mechanic Animation, 4A Games)
a 7 projektov priemyselnej výroby, ktorých
realizácia zahŕňa aj výskumno–vývojové
aktivity (Schindler Eskalátory, BHS
Sonthofen, Metalport, Matec MSK, Hydac
Electronic a Ruebig). V porovnaní s minulými
rokmi rastie počet takýchto projektov
v absolútnom, ako aj pomerovom vyjadrení.

www.sario.sk
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RASTÚCI PODIEL PROJEKTOV
S VYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU
Pre účely výkazníctva agentúra SARIO
rozlišuje projekty s vyššou pridanou
hodnotou ako projekty technologických
centier, centier strategických služieb
a projekty priemyselnej výroby technicky
vyspelých výrobkov (napr. v oblasti
robotiky) alebo projekty, kde sú okrem
výrobnej jednotky zriadené aj výskumnovývojové kapacity.

VÝVOJ POČTU UKONČENÝCH PROJEKTOV S VYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

7

7

9

10

11

21 (54%)

Počet projektov

Ukončené investície majú výrazný exportný potenciál,
keďže značná časť produkcie a služieb je určená na vývoz, resp.
sú poskytované najmä mimo územia SR. Uvedené reflektuje cieľ
zvyšovania prílevu investícií s exportným potenciálom.
POČET ÚSPEŠNE UZAVRETÝCH INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROKU 2019 PODĽA REGIÓNU REALIZÁCIE

2019

Počet ukončených
projektov (z toho
podiel na celkovom
počte)

BA
kraj

TT
kraj

TN
kraj

NR
kraj

BB
kraj

ZA
kraj

PO
kraj

KE
kraj

8 (20%)

3 (7.5%)

5 (13%)

5 (13%)

3 (7.5%)

5 (13%)

5 (13%)

5 (13%)

61.5 (21%)
Objem investícií v mil.
EUR (z toho podiel na
celkovom počte)

Počet nových
pracovných miest
(z toho podiel na
celkovom počte)

6

1 279 (32%)

Západ SR

Stred SR

Východ SR

21 (53.5%)

8 (20.5%)

10 (26%)

34.8 (12%)

35 (12%)

45.2 (16%)

3.2 (1%)

56.6 (19,5%)

19.2 (19%)

30.3 (7%)

Západ SR

Stred SR

Východ SR

176.5 (62%)

59.8 (20.5%)

49.5 (17.5%)

124 (3%)

612 (15%)

357 (9%)

107 (2.5%)

766 (19%)

470 (14%)

291 (9%)

Západ SR

Stred SR

Východ SR

2 372 (59%)

873 (22%)

761 (19%)
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ÚSPEŠNE UZAVRETÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY V ROKU 2019
KRAJINA

NOVÁ /
EXPANZIA

INVESTÍCIA
(MIL. EUR)

Uniqa 4ward

Rakúsko

N

0,5

50

Auria Solutions

USA/Čína

N

20

300

Action

Holandsko

N

10

500

Muehlbauer II

Nemecko

N

12

100

Schur Flexibles

Rakúsko

E

0.684

15

chemický

SPOLOČNOSŤ

Visma
Schelling Slovakia
Miba Sinter Slovakia
Ability
AAF Flanders SSC
Lopas

SEKTOR

EKONOMICKÁ AKTIVITA

LOKALITA

BSC

poisťovníctvo & financie

Bratislava

automotive

výroba pien a akustických izolátorov

Vráble

logistika

distribučné centrum

Bratislava

strojárstvo

solárne technológie a med. implantáty

Nitra

mikrofilmová potlač

Trebišov

Nórsko

N

15.4

196

IKT

cloudové riešenia, vývoj softwaru

Košice

Nemecko

E

6.4

40

strojárstvo

oceľové konštrukcie a strojné súčastí

Kechnec

Rakúsko

E

14.5

160

strojárstvo

výroba súčiastok zo spekaných ocelí

Dolný Kubín

Slovensko

E

1.6

40

metalurgia

výroba a spracovanie hliník. odliatkov

Šášovské Podhradie

USA

N

0.5

120

BSC

účtovníctvo a financie

Trenčín

Rakúsko

N

0.6

17

drevo

výroba pasívnych domov

Lučenec

Yanfeng

Čína

E

20

400

automotive

interiérové komponenty

Námestovo

Tachyum

SK/USA

N

33

90

IKT

vývoj novej generácie mikroprocesorov

Bratislava

Turecko

N

5

0

automotive

výroba káblových zväzkov

Nitra

Slovakia Crane Systems

Ruská fed.

N

0.5

10

strojárstvo

výroba žeriavov a komponentov

Prievidza

Schindler Eskalátory I.

Švajčiarsko

E

20

50

strojárstvo

robotizovaná výroba eskalátorov

Dunajská Streda

strojárstvo

expanzia technologického oddelenia

Dunajská Streda

textil

výroba priemyselných obalov

Svidník

Cavo Otomotiv

Švajčiarsko

E

0.8

40

Etilog

Nemecko

N

0.57

100

Arval I

Schindler Eskalátory II.

Francúzsko

E

6.6

300

BSC

finančné služby

Bratislava

SEZ Plaset

Slovensko

E

0.5

25

electro

výroba spínačov

Krompachy

BHS Sonthofen

Nemecko

N

10

100

strojárstvo

výroba filtr. a recyklačných strojov

Haniska pri Prešove

EÚ

N

0.2

144

BSC

orgán EÚ na podporu prac. mobility

Bratislava

European Labour Authority
Matec (MSK Group)

Fínsko

E

7.9

100

strojárstvo

výroba a inžiniering kabín pre stav. stroje

Lipany, Sabinov

Dhoot Transmission

India

N

0.5

100

electro

výroba káblových zväzkov

Námestovo

Hörnline

Nemecko

E

7.95

27

automotive

vstrekovacie a chladiace systémy

Šahy

Porsche Werkzeugbau

Nemecko

N

14

34

automotive

tech. centrum, zváranie a zváracie linky

Horná Streda

UNIQA PO

Rakúsko

N

0.1

50

BSC

poisťovníctvo

Prešov

Slovensko

N

6.5

15

strojárstvo

vývoj a výroba príd. zariadení pre stroje

Trebišov

USA

E

26

412

zdravotníctvo

výroba jednorazových med. zariadení

Partizánske

Meine Bank

Nemecko

N

1

100

BSC

schvaľovanie úverov, financie

Banská Bystrica

Global Blue

Švajčiarsko

N

0.2

80

BSC

DPH pre klientov

Komárno

Nový Zéland

N

0.2

70

IKT

tvorba animovaných seriálov pre Marvel

Bratislava

Španielsko

E

8

10

automotive

gum. zmesy a polyméry pre automotive

Martin

Metalport
Medline

Mechanic Animation
Elastorsa
4A Games
Hydac Electronic
Tesca
Ruebig
Levice Invest
TIMM Slovakia

7

NOVÉ PRAC.
MIESTA

Malta

N

1

85

IKT

vývoj počítačových hier

Bratislava

Nemecko

E

13.56

96

electro

výroba a vývoj komponentov

Tvrdošín

Francúzsko

E

0.5

120

automotive

výroba hlavových opierok

Kežmarok

Rakúsko

E

3

20

metalurgia

povrchová úprava a inžiniering

Prievidza

Slovensko

N

10

40

drevo

výroba montovaných domov

Malacky

Nórsko

E

5

50

textil

výroba lán

Trenčín
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Rozpracované
investičné
projekty

TRENDY
• v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi
bol počet rozpracovaných investícií
veľkého rozsahu (projekty nad 50 mil.
eur) obdobný — 10 projektov, avšak
v porovnaní s predošlými rokmi je
kumulatívna hodnota týchto projektov
značne vyššia. Tieto projekty majú
významný potenciál regionálneho rozvoja,
pričom sa zamestnanci OIP snažia tieto
investičné projekty usmerňovať primárne
do regiónov stredného a východného
Slovenska
• k 31. decembru 2019 mala agentúra
SARIO rozpracovaných 19 projektov
s vyššou pridanou hodnotou — R&D centrá,
centrá podnikových služieb, IKT centrá
a kombinované projekty priemyselnej

K 31. decembru 2019 mala
agentúra SARIO zaregistrovaných
a rozpracovaných 51 investičných
projektov, v celkovom objeme takmer
5,7 mld. eur a s potenciálom vytvoriť viac
ako 28 200 nových pracovných miest.
Najväčší záujem prejavili investori
z Číny, Slovenska, Nemecka, Francúzska,
Belgicka, Ruskej federácie, Švajčiarska,
Talianska, Švédska, Spojeného
kráľovstva a Maďarska.

výroby s vlastnými vývojovými kapacitami
• SARIO má rozpracovaných 32
investičných projektov, v prípade ktorých
investori zvažujú aj okresy východného
Slovenska (62,7% z celkového počtu).
Sumárna výška investícií má potenciál
dosiahnuť 4,6 mld. eur a vytvoriť viac ako
25 100 nových pracovných miest
• k 31. decembru 2019 má agentúra SARIO
rozpracovaných 28 investičných projektov,
ktoré okrem iného zvažujú aj najmenej
rozvinuté okresy (54,9% z celkového
počtu). Tieto investície v odhladovanej
výške 4,6 mld. eur majú potenciál vytvoriť
takmer 24 000 nových pracovných
miest (predovšetkým vďaka záujmu o SP
Haniska, ktorý sa náchadza v najmenej
rozvinutom okrese Košice-okolie)

POROVNANIE POČTU A PARAMETROV ROZPRACOVANÝCH PROJEKTOV 2014—2019

Počet
rozpracovaných
projektov
Potenciál
rozpracovaných
projektov

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44

60

66

76

70

51

1,74 mld. €,
16 000 nových
priamych miest

2,2 mld. €,
16 000 nových
priamych miest

1,8 mld. €,
23 800 nových
priamych miest

4,2 mld. €,
31 000 nových
priamych miest

2,7 mld. €,
24 000 nových
priamych miest

5,7 mld. €,
28 200 nových
priamych miest

ČLENENIE ROZPRACOVANÝCH PROJEKTOV PODĽA SEKTOROV
SEKTOR
Strojárska výroba

POČET ROZPRACOVANÝCH PROJEKTOV
11

21.5%

8 (5)

16% (10%)

Centrá služieb (vrátane R&D a IT centier)

7

13.5%

Elektrotechnický priemysel

6

11.5%

Výroba stavebných materiálov, drevospracujúci priemysel

4

8%

Potravinársky priemysel

3

6%

Metalurgia

3

6%

Farmaceutický a zdravotnícky priemysel

3

6%

Iné (drevospracujúci priemysel, metalurgia, výroba textilu, výroba tabaku,
výroba gumy a plastov, logistika)

6

11.5%

51

100%

Automobilový priemysel (z toho elektromobilita)

SPOLU

NOVÉ INVESTIČNÉ DOPYTY A PRÍLEŽITOSTI
V roku 2019 agentúra SARIO zaevidovala 116 investičných dopytov
s potenciálom zmeniť sa na investičný projekt. Ide o dopyty od
spoločností, ktoré prejavili záujem investovať na Slovensku alebo
v dlhodobom horizonte preverujú krajinu ako možnú destináciu
na založenie svojej novej prevádzky. Dopyty prichádzali najmä
z nasledovných sektorov: automobilový, strojársky, kovospracujúci,
elektrotechnický, chemický priemysel, centrá strategických služieb
a informačno-komunikačných technológií. Agentúra SARIO
registrovala tieto dopyty najčastejšie z krajín — USA, Nemecko,
Spojené kráľovstvo, Japonsko, Kórejská republika či Čína.
Mnohé spoločnosti sú v tejto počiatočnej fáze zastúpené
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konzultačnými spoločnosťami a neuvádzajú špecifické parametre
svojich projektov. V prípade, že spoločnosť prejaví konkrétny záujem
o investovanie na Slovensku dochádza k rekvalifikácii investičnej
príležitosti (dopytu) na investičný projekt.
NOVÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY
V roku 2019 vygenerovala a zaregistrovala agentúra SARIO 84
nových investičných projektov. V súboji o získanie týchto investícií
Slovensko súperí predovšetkým s krajinami regiónu strednej
a východnej Európy. Pri projektoch náročných na pracovnú silu
čoraz viac konkurujú krajiny východného aj západného Balkánu,
krajiny východnej Európy, ale aj krajiny severnej Afriky.
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Zahraničné pracovné cesty — podpora prílevu investícií
Konzultanti agentúry sa zúčastnili na
38 investične zameraných zahraničných
pracovných cestách, kde predstavili
Slovenskú republiku ako krajinu
s aktraktívnym podnikateľským prostredím.
V 11 prípadoch išlo o organizáciu
samostatných investičných seminárov
zahŕňajúcich všeobecnú prezentáciu
Business Friendly Slovakia alebo prezentácie
so zameraním na špecifický sektor, napr.
R&D, letecký priemysel či elektrotechnický
priemysel. Prezentácie boli realizované
v Japonsku, USA, Taliansku, Írsku, Číne
(2x), Nemecku, Luxembursku, Monaku,
Kórejskej republike a Nórsku. Partnermi
pri organizácii zahraničných pracovných
ciest a investičných seminárov boli najmä
veľvyslanectvá SR v zahraničí, honorárni
konzuli SR v zahraničí, ako i obchodné
komory na Slovensku a v zahraničí.
Zástupcovia SARIO sa navyše zúčastňovali
aj zahraničných ciest organizovaných
Ministerstvom hospodárstva SR
a Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR. Primárnym
účelom investičných zahraničných
pracovných ciest bolo vyzdvihnúť Slovensko
ako atraktívnu investičnú destináciu
v regióne strednej a východnej Európy
a šíriť posolstvá značky Good Idea Slovakia.
O úspechu snaženia svedčí nárast novo
registrovaných projektov a príležitostí
a rovnako nárast záujmu verejnosti o obsah
publikovaný na sociálnych sieťach SARIO.
TOP PODUJATIA 2019
Na najväčšom veľtrhu automobilového
priemyslu v Tokiu pod názvom Automotive
World mala agentúra SARIO svoje zastúpenie
v podobe stánku v pavilóne CAR–MECHA
zameranom na technológie spracovania
automobilových produktov. Zástupcovia
agentúry SARIO mali možnosť stretnúť
a osloviť zástupcov automobilových
dodávateľov Tier 1 a Tier 2 vrátane výrobcov
špičkových technologických produktov.
Popri aktívnej účasti na veľtrhu sa
zástupcovia SARIO na tejto ceste podieľali
aj na organizácii investičného seminára so
zameraním na krajiny V4 pod názvom 'V4
Business Seminar — Post Brexit Investment
Opportunities in the EU'. Investičný seminár,
ktorý sa zameriaval na po–brexitové
investičné príležitosti v regióne V4 so
zameraním na témy mobility, inovácií a R&D,
organizovala agentúra a veľvyslanectvo
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SR v Japonsku spolu s veľvyslanectvom
Maďarska a investičnými agentúrami Česka,
Poľska a Maďarska (ako aj s podporou
Sumitomo Mitsumi Banking Corporation
(SMBC) a Japan Institute of Overseas
Investment). S prezentáciou investičného
prostredia Slovenska vystúpil Róbert
Šimončič, generálny riaditeľ SARIO, pričom
zároveň predstavil najnovšie Inovačné služby
SARIO, ktoré si kladú za cieľ optimalizovať
podnikateľské aktivity nadnárodných
spoločností a investorov prostredníctvom
inovatívnych riešení slovenských firiem.
Expertné Fórum spoločnosti InoBat
a SARIO počas Medzinárodnej automobilovej
výstavy IAA 2019 vo Frankfurte bolo ďalším
z významných podujatí v roku 2019, na
ktorom zástupcovia SARIO prezentovali
potenciál slovenského investičného
prostredia so zameraním na e-mobilitu.
Podujatie nieslo názov 'Europe’s in-house
EV Battery Solution Developed and Made
in Slovakia' (Európske riešenie pre batérie
do elektromobilov vyvinuté a vyrobené
na Slovensku) a predstavili sa na ňom
významí spíkri slovenského automobilového
priemyslu.

PODNIKATEĽSKÉ MISIE, KONFERENCIE
A SEMINÁRE V SR
V roku 2019 sa konzultanti OIP
zúčastnili na 52 podujatiach v Slovenskej
republike pre viac ako 600 účastníkov
z rôznych krajín, pričom:
• 8 podujatí bolo zorganizovaných
lokálnymi/regionálnymi obchodnými
komorami či priemyselnými združeniami
pre svojich členov (etablované
spoločnosti)
• 6 podujatí bolo zorganizovaných
lokálnymi/regionálnymi alebo
zahraničnými obchodnými komorami
pre zahraničné spoločnosti, ktoré na
Slovensku ešte nemajú svoje zastúpenie
a zaujímajú sa o Slovensko z investičného
a obchodného hľadiska
• iné podujatia
Partnermi agentúry pri organizovaní
predmetných podujatí boli ministerstvá,
veľvyslanectvá SR a honorárne
konzuláty SR v zahraničí, zahraničné
veľvyslanectvá, organizácie na podporu
investícií a obchodu, obchodné komory
na Slovensku a v zahraničí a združenie
ISA.

www.sario.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Post–investorská
starostlivosť
Služby etablovaným spoločnostiam na
Slovensku patria medzi ťažiskové
a dlhodobé aktivity agentúry SARIO
a záujem o ne zo strany podnikovej sféry
neustále narastá.
V roku 2019 zrealizovala agentúra v rámci
agendy služieb pre etablované spoločnosti
164 stretnutí s predstaviteľmi slovenských
i zahraničných firiem, kde prezentovali
nasledovné témy:
• nástroje na podporu výskumnovývojových aktivít: dodatočný odpočet
výdavkov na výskum a vývoj, ktorého
intenzita sa od 1. 1. 2019 zvýšila zo 100%
na 150%
• konzultácie k regionálnej investičnej
pomoci: asistencia pri expanzných
plánoch a s ňou súvisiaca podpora pri
hľadaní vhodnej nehnuteľnosti
• schému duálneho vzdelávania:
prepájanie spoločností s lokálnymi
strednými odbornými školami,
obchodnými akadémiami a stavovskými
organizáciami, kde sa okrem výrobných
spoločností dôležitými partnermi stali aj
centrá podnikových služieb (CPS)
• koncepciu podpory CPS a výhod
súvisiacich so zápisom do zoznamu
centier podnikových služieb pri MH SR
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• konzultácie ku schémam zamestnávania
cudzincov z tretích krajín: demonštrácia
možných alternatív zrýchleného procesu
udeľovania pracovných povolení
(napr. D-víza, spoločnosti zapísané
v zozname centier podnikových služieb
pri MH SR či v zozname technologických
centier, atď.) s dôrazom na zmeny,
ktoré ukotvila novelizácia zákona
o službách zamestnanosti účinná od
1. januára 2019
• novú agendu zameranú na diverzifikáciu
produktového portfólia spoločností
vrátane podujatí organizovaných
agentúrou SARIO v rámci tejto
aktivity
• internacionalizácia malých a stredných
podnikov (MSP) na Slovensku
cez Národný projekt Podpora
internacionalizácie MSP — možné
formy podpory MSP zo strany SARIO,
a to najmä prostredníctvom účasti na
zahraničných veľtrhoch a výstavách či
prostredníctvom sourcingových
a kooperačných podujatí
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Inovačné
služby
Nová platforma
SARIO zabezpečujúca
prepájanie slovenských
technologických
spoločností na významné
nadnárodné firmy so
sídlom na Slovensku
i v zahraničí.

Inovačné služby SARIO majú za cieľ
podporovať procesné inovácie
a korporátne R&D aktivity, ako hlavné
prostriedky na zabezpečenie udržateľnej
konkurencieschopnosti slovenskej
ekonomiky. V rámci Inovačných služieb
napĺňa SARIO ciele zamerané na vyššiu
pridanú hodnotu, priame investície do
výskumu a vývoja transferu technológií,
čím podporuje zefektívnenie výrobných
procesov a prevádzok etablovaných
spoločností a vytvára príležitosti pre
slovenské firmy pôsobiace v oblasti
Industry 4.0.
PRE KOHO?
Na jednej strane Inovačné služby SARIO
slúžia slovenským poskytovateľom riešení
na rozvoj ich podnikania, na strane druhej
je táto platforma zároveň zameraná na
inovovanie technologických procesov
významných klientov agentúry SARIO.
AKO?
SARIO podporuje procesné inovácie svojich
klientov prostredníctvom špecializovaných,
na mieru šitých inovačných podujatí, ktoré
sú pripravované tak, aby najvýznamnejším
zástupcom týchto klientov predstavili
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riešenia, ktoré sú vytvárané a vyvíjané
práve na Slovensku.
V rámci tejto svojej novej služby
SARIO využíva svoju neustále rastúcu
sieť kontaktov na najvyšších predstaviteľov
spoločností na Slovensku, nadobudnutú
počas dlhoročných aktivít v oblasti
prílevu priamych zahraničných investícií,
rozvoja obchodu pre slovenské malé
a stredné podniky (MSP), ako aj vlastné
dlhoročné skúsenosti s organizovaním
medzinárodných kooperačných
podujatí.
HLAVNÉ OBLASTI ZÁUJMU
Priemysel: automatizácia, prediktívna
údržba, kontrola kvality, digitálna továreň
Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie,
testovanie, nástrojárstvo
Sektor služieb: automatizácia, outsourcing,
kybernetická bezpečnosť, veľké dáta, umelá
inteligencia, internet vecí
Slovenské technologické spoločnosti môžu
inovovať i globálnych hráčov (so sídlom
na Slovensku). Okrem obchodných
príležitostí, mnohé firmy hľadajú aj možnosti
financovania spojené s fúziami a akvizíciami.

www.sario.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Diverzifikačné služby
Agentúra SARIO v roku 2019 spustila novú
službu s cieľom:
• pomôcť lokálnym firmám diverzifikovať
svoje portfólio produktov a služieb
prostredníctvom prezentácie
potenciálu a možností perspektívnych
vysokotechnologických sektorov
• podporiť rozvoj lokálnej dodávateľskej
a partnerskej siete aj prostredníctvom
vytvárania konkrétnych obchodných
príležitostí a tým zvýšiť investičnú
príťažlivosť SR v daných sektoroch
• generovať nové investičné projekty
zahraničných a lokálnych firiem v daných
sektoroch
HLAVNĚ OBLASTI ZÁUJMU
Diverzifikačné služby boli v roku 2019 vo
svojej pilotnej fáze zamerané na vesmírny
a letecký priemysel.
HLAVNÉ NÁSTROJE
• diverzifikačné workshopy a konzultačné
podujatia (zamerané na predstavenie
potenciálu a špecifík perspektívnych
vysokotechnologických sektorov)
• nadväzujúce individuálne konzultačné
služby pre firmy snažiace sa o vstup
do daných sektorov (zamerané
predovšetkým na prepájanie
s relevantnými expertmi a potenciálnymi
partnermi)
• matchmakingové aktivity (zamerané
na vytváranie partnerstiev, konkrétnych
obchodných a výskumno-vývojových
príležitostí)

REALIZOVANÉ PODUJATIA
• Košice, 26. 6. 2019, Slovak Space Tech
Day — pilotné podujatie agendy, na
ktorom sa zhruba štyridsať účastníkov
z firiem a výskumných inštitúcií malo
možnosť dozvedieť viac o aktuálnych
možnostiach a príležitostiach pre
slovenský vesmírny sektor, ako aj rozšíriť
svoju sieť kontaktov doma aj v zahraničí.
Hlavným zahraničným partnerom tohto
ročníka 'Slovak Space Tech Day' bola jedna
z popredných európskych vesmírnych
spoločností Thales Alenia Space, ktorá
prejavila záujem nájsť potenciálnych
partnerov v regióne. Celkovo sa pred
ňou malo možnosť odprezentovať 13
slovenských firiem v nadväznosti na čo
boli začaté 2 pilotné projekty.
• Slovensko (rôzne mestá), 8.—11. 7. 2019,
Equator Aircraft — séria deviatich B2B
stretnutí so slovenskými firmami pre
nórsku spoločnosť vyvíjajúcu obojživelné
lietadlá na elektrický pohon.
S 2 slovenskými firmami následne Equator
nadviazal partnerstvá.
• Bratislava, 18. 9. 2019, Getting Into
Space — diverzifikačný workshop,
ktorého sa zúčastnili zástupcovia
30 firiem so záujmom o pôsobenie
vo vesmírnom sektore. Podujatie
bolo organizované v spolupráci s
Európskou vesmírnou agentúrou
(ESA). Bezprostredne po podujatí 4 zo
zúčastnených spoločností prejavili záujem
o ďalšiu asistenciu zo strany SARIO pri
vstupe do sektora. Podujatie poskytlo

účastníkom prehľad o relevantných
aktivitách a spôsoboch zapojenia sa do
vesmírneho priemyslu, prostredníctvom:
prezentácie ESA, príbehov slovenských
spoločností, ktoré už svoje portfólio
úspešne diverzifikovali smerom k
vesmírnemu priemyslu (2 panelové
diskusie), 2 tematické konzultácie
zamerané na financovanie výskumnovývojových projektov vo vesmírnom
priemysle.
• Bratislava, 16. 10. 2019, Sonaca
— séria štyroch B2B stretnutí pre belgickú
spoločnosť pôsobiacu v leteckom
a vesmírnom priemysle pripravená
v spolupráci s Valónskou agentúrou pre
export a investície Awex.
V roku 2019 agentúra SARIO v rámci
Diverzifikačných služieb nadviazala kontakt
s približne 50 slovenskými spoločnosťami
pôsobiacimi vo vesmírnom a leteckom
sektore, s viac ako 20 potenciálnymi
inštitucionálnymi a korporátnymi partnermi
v zahraničí (o.i. japonská vesmírna agentúra
JAXA, nemecká kozmická agentúra DLR,
talianska vesmírna agentúra ASI, Airbus
Poland, Agentúra Európskej únie pre
bezpečnosť letectva EASA) a identifikovala
40 slovenských firiem s počiatočným
záujmom o vesmírny sektor a potenciálom
na vstup.
Vzhľadom na veľký záujem firiem o danú
aktivitu plánuje SARIO jej rozšírenie na
ďalšie perspektívne vysoko technologické
sektory v priebehu roka 2020.

M&A agenda
V súvislosti s touto agendou agentúra SARIO priebežne
počas stretnutí monitoruje záujem slovenských spoločností
o kapitálový vstup zahraničného alebo aj domáceho partnera.
SARIO naďalej pokračuje v aktualizácii svojej databázy M&A
a rozširovaní portfólia projektov. Zaregistrované investičné
príležitosti propaguje agentúra SARIO na rokovaniach s partnermi
– s investičnými agentúrami, či priamo s potenciálnymi investormi,
na investičných fórach a seminároch doma i v zahraničí, na
podnikateľských misiách aj medzivládnych komisiách s MH SR,
MZVaEZ SR, na oficiálnych cestách vládnych predstaviteľov,
na veľtrhoch a ďalších podujatiach.
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Zahraničný obchod
a internacionalizácia MSP —
Národny projekt SARIO
Primárnymi nástrojmi, ktoré agentúra využíva pri hľadaní partnerov
slovenským spoločnostiam s exportným potenciálom, sú podujatia zamerané
na networking a kooperáciu vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách.

Exportérom poskytuje:
• informácie o obchodno-investičnom
prostredí Slovenska
• vyhľadávanie potenciálnych obchodných
partnerov podľa zadaných kritérií
• vzdelávanie v oblasti exportu
Prínos v oblasti prepájania slovenských
subjektov v rámci jednotnej zahraničnej
politiky, bol i v tomto roku opätovne
posilnený v segmente malých a stredných
podnikov sídliacich mimo Bratislavského
kraja kapacitou Národného projektu
v rámci operačného programu Výskum
a inovácie.
Agentúra SARIO však naďalej poskytuje
celý komplex informačných, poradenských,
asistenčných a vzdelávacích služieb
s cieľom internacionalizovať slovenské firmy
bez ohľadu na ich veľkosť a sídlo. Mnohým
slovenským spoločnostiam sa vďaka
podpore a službám SARIO podarilo uzatvoriť
úspešné obchodné kontrakty, nadviazať
spoluprácu s partnermi a rozšíriť svoju
sieť odberateľov na nových exportných
trhoch.
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BILATERÁLNA SPOLUPRÁCA SO
ZAHRANIČÍM
Počas roka 2019 boli podnikateľské misie
do zahraničia a zo zahraničia jedným
z najvyužívanejších proexportných nástrojov.
Agentúra SARIO s cieľom podporiť export
zorganizovala 13 misií do zahraničia, na
Slovensku prijala 14 zahraničných delegácií
a pripravila ďalších 35 podujatí (z toho
5 medzivládnych komisií, 3 výstavy na
domácej pôjde, 2 veľtrhy v zahraničí,
2 podujatia kooperačného charakteru
zamerané na multilaterálnu diplomaciu
a iné).
Podujatia podporili exportérov
a záujmy slovenských podnikateľov na
3 kontinentoch - Európa, Ázia a Afrika.
Medzi najžiadanejšie krajiny patrili:
• v Ázii – Rusko, Čína, Kazachstan a krajiny
JV Ázie
• v Afrike – JAR, Nigéria, Keňa, Etiópia a
krajiny s historickými väzbami na ČSR
• v Európe - Bielorusko, Ukrajina, krajiny
Škandinávie, Balkánu
• na Blízkom východe – Saudská Arábia,
Kuvajt

NAVŠTÍVENÉ TERITÓRIÁ
INDIA
ACMA delegácia z Indie 6. 2. 2019
ACCMA delegácia navštívila Slovensko s
cieľom preskúmať investičné a obchodné
možnosti na Slovensku. Išlo o prvú prioritne
investične orientovanú návštevu v strednej
a východnej Európe. Členovia delegácie
sa stretli aj s niektorými slovenskými
spoločnosťami z oblasti automotive
a navštívili automobilový závod Jaguar Land
Rover. Stretnutia sa zúčastnilo 5 slovenských
spoločností, 12 indických spoločností a
celkovo sa zorganizovalo 15 B2B rokovaní.
Podnikateľská misia do Indie do mesta
New Delhi 12.—14. 2. 2019
Pri príležitosti 10. zasadnutia Zmiešanej
komisie pre ekonomickú spoluprácu
medzi SR a Indiou zorganizovala agentúra
SARIO v spolupráci s MH SR a ZÚ SR v Dilí
podnikateľskú misiu do Indie.
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Cieľom bolo sprostredkovať slovenským
spoločnostiam stretnutia s potenciálnymi
partnermi v Indii počas podnikateľského
fóra usporiadaného 13. februára 2019, ktoré
otvoril štátny tajomník MH SR Vojtech
Ferencz.
Priestor na B2B rokovania malo dvadsať
slovenských firiem z obranného,
potravinárskeho, strojárskeho, drevárskeho
priemyslu aj firiem zameraných na inovácie,
ktoré si mohli nájsť partnera spomedzi 32
indických spoločností.
Podnikateľská misia do Indie — IE29BF
19.—22. 11. 2019
Agentúra SARIO zorganizovala
podnikateľskú misiu do Indie, ktorá bola
súčasťou slovenskej delegácie vedenej
štátnym tajomníkom MH SR Vojtechom
Ferenczom za účasti štátneho tajomníka
MZVEZ SR Lukáša Parízka. Súčasťou
delegácie boli okrem 15 podnikateľských
subjektov aj zástupcovia ZAP SR, Klub 500,
SIEA a EUBA.
Členovia podnikateľskej misie sa
zúčastnili 5. ročníka India — Europe 29
Business Forum (IE29BF), ktorý pripravilo
Ministerstvo zahraničných vecí Indie (MEA)
v spolupráci s Konfederáciou indického
priemyslu (CII) a indickou vládou. Okrem
najväčšej 40–člennej slovenskej delegácie
sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia iných
európskych krajín (Bulharsko, Lotyšsko,
Litva, Maďarsko). Celkovo bolo prítomných
200 zahraničných delegátov z 29
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európskych krajín a viac ako 400 zástupcov
indických spoločností. Zastúpené boli
najmä sektory 'smart cities' a IT
technológie, obnoviteľné zdroje, strojárstvo,
výroba skla, či farmaceutický priemysel.
Podnikatelia mali možnosť zúčastniť sa
vopred naplánovaných B2B rokovaní ako
aj súbežne prebiehajúcich panelových
diskusií.
INDONÉZIA
Indonézska delegácia v SARIO 25. 1. 2019
Podujatie bolo organizované v následnosti
na podnikateľskú misiu do Indonézie,
ktorá sa konala v októbri 2018 s ministrom
financií SR Petrom Kažimírom. Slovenské
spoločnosti mali možnosť sa stretnúť
s indonézskou veľvyslankyňou
a prediskutovať možnosti ďalšej obchodnej
spolupráce s Indonéziou. Zároveň sa
podujatia zúčastnili indonézske spoločnosti
z oblasti potravinárstva, ktoré mali záujem
o export aj import potravín. Fóra sa
zúčastnilo 9 slovenských spoločností, 10
indonézskych spoločností, ktoré odrokovali
20 B2B stretnutí.
Slovensko–indonézske podnikateľské
fórum 23 .9. 2019
Cieľom účasti slovenských spoločností bolo
prezentovať svoju podnikateľskú činnosť
indonézskym partnerom a nadviazať
obchodné kontakty za účelom uzatvorenia
obchodných kontraktov a zvýšenia exportu
slovenských produktov do zahraničia.
Podnikateľské fórum bolo zamerané
na sektory strojárstva a energetiky,

odpadového hospodárstva,
automobilového a potravinárskeho
priemyslu a jeho cieľom bolo komplexné
oboznámenie sa s podnikateľským
prostredím v oboch krajinách, ako aj
preskúmanie možností spolupráce medzi
zúčastnenými podnikateľskými subjektmi.
Fóra sa zúčastnilo 15 slovenských a 10
indonézskych spoločností, ktoré spoločne
uskutočnili 48 B2B rokovaní.
UKRAJINA
Podnikateľská misia do Charkova
24.—26. 9. 2019
Cieľom pracovnej cesty bolo prehĺbenie
obchodných vzťahov medzi predstaviteľmi
slovenskej podnikateľskej sféry a ich
ukrajinskými partnermi. Za slovenskú
stranu sa zúčastnilo 11 spoločností, za
ukrajinskú stranu 12 spoločností, ktoré
viedli dohromady 39 B2B rokovaní. Fóra sa
zúčastnili aj predstavitelia z IT Asociácie
a Ministerstva dopravy SR, ktorí vyjadrili
disponibilitu zintenzívniť spoluprácu v
oblasti školstva a turizmu vďaka realizácii
spoločných projektov (jeden takýto projekt
už nadobudol efektívnosť v rámci IT
asociácie, na základe ktorého prichádzajú
UA študenti na Slovensko a získavajú
znalosti a prax v oblasti IT).
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VIETNAM
Podnikateľská misia do Vietnamu
26. 5.—1. 6. 2019
V rámci Projektovej schémy ekonomickej
diplomacie Zastupiteľský úrad Slovenskej
republiky v Hanoji s agentúrou SARIO
zorganizovali podnikateľskú misiu do
Vietnamu s cieľom umožniť nadviazanie
obchodných kontaktov preskúmať
možnosti exportu výrobkov, resp. služieb
do daného teritória. Podnikateľská misia
bola zameraná na, v súčasnosti veľmi
atraktívne oblasti pre Vietnam, recykláciu,
separáciu a spracovanie odpadov,
čistenie odpadových vôd, výrobu
a distribúciu ekologických obalov pre
potravinárstvo, drevársky priemysel,
inovatívnu ekologickú chémiu a výrobu
potravín a nápojov. Podnikateľskej misie
sa zúčastnilo 7 slovenských spoločností,
6 zahraničných a spolu sa zorganizovalo
55 B2B stretnutí.
SRBSKO
9. MVK Srbsko 29.—30. 5 .2019
Podnikateľská misia prebiehala
počas oficiálnej návštevy predsedu
vlády SR Petra Pellegriniho a 9. zasadnutia
Zmiešanej komisie pre hospodársku
spoluprácu medzi Slovenskom a Srbskou
republikou vo Vedecko-technologickom
parku v Srbsku. Za srbskú stranu sa
zúčastnilo 15 firiem a za slovenskú
stranu 13 firiem, ktoré mali spolu 50
B2B rokovaní. Sektorovo bola misia
zameraná na inovácie, ICT,
energetiku.
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ČÍNA
Privítanie čínskej delegácie z mesta
Ningbo 9. 4. 2019
Agentúra SARIO v spolupráci s CHINACEEC Investment and Trade EXPO
Organizing Committee Office zorganizovali
Slovakia-Ningbo Economic and Trade
Cooperation Symposium spolu s B2B
stretnutiami v bratislavskom hoteli Devín.
Sympózia sa zúčastnilo 18 slovenských a
20 čínskych spoločností. Spolu prebehlo
45 B2B stretnutí, ktoré umožnili vytvoriť
základ budúcich partnerstiev.

exportu na čínsky trh otvorila po podpísaní
protokolu, umožňujúceho
export mlieka a mliečnych výrobkov do
Číny.

5. ročník China (Ningbo) — CEEC
Investment and Trade 8.—12. 6. 2019
Podujatie The 5th China–CEEC Investment
Cooperation Meeting bolo organizované
agentúrou SARIO v spolupráci s GK
Sanghai, v meste Ningbo. Súčasťou tohto
podujatia bolo aj The 1st China–CEEC Expo
and International Consumer Goods Fair,
ako aj The Fourth China–CEEC Dialogue
on Customs, Inspection and Quarantine.
Týchto podujatí sa zúčastnila oficiálna
delegácia SR pod vedením Richarda Rašiho,
s účasťou štátneho tajomníka MH SR
Vojtecha Ferencza, zástupcov MPaRV SR,
MZVEZ SR a agentúry SARIO.

Podnikateľská misia do Číny — Šanghaj
a Peking 3.—9. 11. 2019
Agentúra SARIO zorganizovala
podnikateľskú misiu do Číny (Šanghaj
a Peking) v rámci oficiálnej pracovnej cesty
podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu Richarda Rašiho.
Podnikateľskej misie sa zúčastnilo
20 slovenských spoločností, zameraných
prioritne na inovácie a inovatívne procesy
v rôznych odvetviach ako pôdohospodárstvo,
ITC, bezpečnosť, kybernetika, klimatická
technológia, papierenský priemysel,
zdravotníctvo, obrana, strojárstvo, vision
a robotika, letectvo a doprava.

Okrem krajín 17+1 sa podujatia zúčastnili
aj nečlenské krajiny a viac ako 1 200
spoločností. Agentúra SARIO zabezpečila
zabezpečilo nábor 26 vystavovateľov
z rôznych odvetví, najmä však
potravinárstva, a to konkrétne výrobcov
mliečnych produktov, ktorým sa príležitosť

Agentúra SARIO zabezpečila zabezpečilo
spoločnostiam vstup na CIIE (China
International Import Expo) v meste
Šanghaj, v Pekingu podnikateľská delegácia
navštívila Innoway centrum, kde sa konalo
business fórum a networking medzi
jednotlivými účastníkmi.

Tento protokol bol podpísaný v apríli roku
2019 v Dubrovníku počas samitu
16+1. Slovensko ako partnerská krajina mala
jednu z najväčších výstavných plôch
a dizajnový stánok, ktorý pútal náležitú
pozornosť. Dizajn stánku bol vypracovaný
kolektívom SARIO v spolupráci s čínskym
realizátorom.
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RUSKO
20. zasadnutie MVK medzi SR a RF
25.—28.9. 2019
V rámci Medzivládnej komisie pre
hospodársku a vedeckotechnickú
spoluprácu medzi Slovenskou republikou
a Ruskou federáciou mali slovenské
spoločnosti možnosť prezentovať
svoje projekty v pracovných skupinách
a zúčastniť sa B2B rokovaní.
KAZACHASTAN
Prijatie námestníka ministra
zahraničných vecí Kazachstanu
Romana Vasilenka 5. 2. 2019
Cieľom podujatia bolo predstaviť
aktuálne obchodné a investičné
príležitosti v Kazachstane. Námestník
ministra zahraničných vecí Kazachstanu
Roman Vasilenko prezentoval príležitosti
najmä v oblasti poľnohospodárstva,
potravinárstva a energetiky. Prijatia sa
zúčastnilo 34 slovenských spoločností
z rôznych sektorov, ktoré už pôsobia
v Kazachstane, alebo majú záujem presadiť
sa na danom trhu.
MOLDAVSKO
Prijatie delegácie a SlovakAid, 24. 9. 2019
Agentúra SARIO prijala delegáciu
z Moldavska. Moldavská republika je
programová krajina oficiálnej slovenskej
rozvojovej spolupráce SR. Návšteva
prebehla v rámci programu Sharing Slovak
Expertise. Aktuálne prebieha v spolupráci
s OECD, Ministerstvom hospodárstva
a infraštruktúry MD a Ministerstvom financií
SR projekt s názvom Supporting SME
development in the Republic of Moldova.
Prezentované boli aktivity SARIO a podpora
MSP.

FRANCÚZSKO A MONAKO
Podnikateľská misia do Nice a Monaka
v spolupráci s SOPK 4.—8. 3. 2019
Zástupcovia agentúry SARIO sa zúčastnili
podnikateľskej misie do Monaka a Nice
počas ktorej sa konala konferencia
a business fórum podnikateľov. Úlohou
misie bolo umožnenie nadviazania
obchodných kontaktov pre slovenských
podnikateľov s cieľom preskúmať možnosti
exportu výrobkov a služieb do daných
teritórií. Ďalším cieľom bolo priblížiť
lokálnym spoločnostiam a zástupcom
organizácií investičnú atraktivitu Slovenska.
Podnikateľskej misie sa zúčastnilo 10
slovenských spoločností, 25 zahraničných
spoločností a zorganizovalo sa 75 B2B
rokovaní.

Slovak Liasion Office for Research
and Development, SARIO a následne
networkovať. Prezentácie boli zakončené
úspešným príbehom spoločnosti IEE, ktorá
podniká na Slovensku a podala z prvej ruky
skúsenosti s podnikaním na Slovensku —
s výhodami aj spokojnosťou.

NÓRSKO A ISLAND
Podnikateľská misia do Nórska a na
Island 7.—11. 5. 2019
Agentúra SARIO zorganizovala
podnikateľskú misiu do Nórska a na
Island. Misie sa zúčastnilo 12 slovenských
inovatívnych spoločnosti zo sektorov
informačno–komunikačných technológií,
inovácií, smart cities, Priemyslu 4.0 a
životného prostredia. Za nórsku a islandskú
stranu sa zúčastnilo približne 30 spoločností,
pričom prebehlo 50 B2B stretnutí.

POĽSKO
Podnikateľská misia do Poľska
28.—30. 10. 2019
Agentúra SARIO v spolupráci so ZÚ
Varšava zorganizovala podnikateľskú
misiu do Poľska, mesta Gdansk. Sektorové
zameranie misie bolo prioritne na oblasť
logistiky. Cieľom misie bolo umožniť
slovenským spoločnostiam prezentovať
svoje podnikateľské aktivity
a nadviazať nové obchodné kontakty
priamo s poľskými prístavmi Gdynia.
Podnikateľskej misie sa zúčastnilo 5
slovenských spoločností z oblasti špedície,
logistiky a tiež právnych služieb. V rámci
biznis fóra prebehlo 40 B2B stretnutí.
Diskutovaná bola problematika brexitu,
morského prepojenia so Škandináviou,
trendov a problémov v námornej i
pozemnej doprave cez prístav Gdynia v
súvislosti so Slovenskom. Súčasťou diskusie
bola aj téma možností spolupráce krajín
mimo Spojeného kráľovstva a Škandinávie.

LUXEMBURG
Podnikateľská misia a investičný seminár
v Luxembursku 26.—28. 9. 2019
Podujatie sa konalo v sídle LUX obchodnej
komory. Desiatka spoločností mala
možnosť vypočuť si prezentácie LUX
obchodnej komory, SOPK, SLORD —

JAR
Podnikateľská misia a MVK do JAR
8.—11. 11. 2019
Agentúra SARIO sa zúčastnila zasadania
Spoločnej rady pre hospodársku spoluprácu
medzi JAR a SR. Pre slovenské spoločnosti
so záujmom o JAR, a o ktoré má

BIELORUSKO
14. zasadnutie Zmiešanej komisie
Agentúra SARIO sa zúčastnila
14. zasadnutia Zmiešanej komisie
pre obchodno–hospodársku
a vedecko–technickú spoluprácu medzi
Slovenskou republikou a Bieloruskou
republikou v Minsku na rokovaní
pracovnej skupiny pre spoluprácu
medzi obchodnopriemyselnými
komorami Slovenska a Bieloruska,
agentúrami a organizáciami v oblasti
obchodu a investícií.
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Juhoafrická republika momentálne
mimoriadny záujem, boli vyhľadaní
obchodní partneri a príležitosti
konzultantom SARIO počas pracovnej
cesty. Juhoafrická republika a Slovensko
majú veľký potenciál na obchodnú
spoluprácu, čo rovnako vnímali aj partneri
počas stretnutí a rokovaní s zástupcom
SARIO.
NEMECKO
Podnikateľská misia zo Saska 20. 3. 2019
Pri príležitosti príchodu podnikateľskej
misie zo Saska organizovanej Drážďanskou
obchodnou a priemyselnou komorou sa
uskutočnilo v Bratislave podnikateľské
fórum. Počas prvej časti sa mali nemeckí
podnikatelia, prostredníctvom prednášok,
možnosť bližšie oboznámiť s obchodno–
investičnými možnosťami a legislatívnymi
podmienkami Slovenska.
CHORVÁTSKO
Slovensko–chorvátske podnikateľské
fórum 12.—13. 6. 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO) sa zúčastnila na
4. zasadnutí Konzultačnej komisie pre
hospodársku spoluprácu medzi SR
a Chorvátskou republikou v Bratislave.
Zasadnutie zorganizovali Ministerstvo
hospodárstva SR a Ministerstvo
hospodárstva, podnikania a remesiel
Chorvátskej republiky. Viedli ho štátny
tajomník MH SR V. Ferencz a štátna
tajomníčka Ministerstva hospodárstva,
podnikania a remesiel Chorvátskej
republiky N. Mikuš Žigman.
Ako sprievodný program sa konalo
aj Chorvátsko–slovenské podnikateľské
fórum, ktoré zorganizovala agentúra
SARIO v spolupráci s Chorvátskou
hospodárskou komorou.
Fórum prispelo k ďalšiemu zintenzívneniu
hospodársko–obchodnej spolupráce medzi
slovenskou a chorvátskou podnikateľskou
sférou.
FÍNSKO
Fínska podnikateľská misia v SR
13. 9. 2019
Na pôde SARIO sa uskutočnilo prijatie
podnikateľskej delegácie z Fínska, ktorú
reprezentovalo 30 zástupcov zo 16
technologických spoločností pod záštitou
Fínskeho výrobného klastru. Fínskym
podnikateľom bolo prezentované
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obchodné a investičné prostredie na
Slovensku so zameraním na inovatívny
priemysel. Fínski zástupcovia sa informovali
prednostne na daňové zaťaženie na
Slovensku, čerpanie zdrojov EÚ a fínske
spoločnosti etablované na Slovensku.
Delegácia absolvovala aj návštevu
spoločnosti Peikko Slovakia, s.r.o, fínskej
spoločnosti etablovanej na Slovensku za
pomoci SARIO.
PREZENTÁCIA SR NA VEĽTRHOCH
A VÝSTAVÁCH
Medzinárodný strojársky veľtrh a ELO
SYS 21.—24. mája 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO) s podporou
Ministerstva hospodárstva SR poskytli
príležitosť 18 slovenským spoločnostiam
ukázať svoje pozoruhodné riešenia na
nitrianskom Agrokomplexe, kde sa konali
dva veľtrhy, 26. ročník Medzinárodného
strojárskeho veľtrhu a 25. ročník veľtrhu
ELO SYS.

Expozícia na Autosalóne Nitra
3.—6. 10. 2019
Ministerstvo hospodárstva SR
v spolupráci so SARIO umožňujú
každoročne slovenským spoločnostiam
účasť v spoločnom stánku MH SR, kde
prezentujú svoje produkty a služby.
26. ročník sa niesol v znamení prehliadok
osobných, úžitkových a nákladných
automobilov, dopravnej techniky,
autopríslušenstva a servisnej
i garážovej techniky. V spoločnom
stánku sa predstavilo 6 inovatívnych
slovenských firiem.
Medzinárodný strojársky veľtrh Brno
7.—11. 10. 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO) v gescii MH SR
pripravila národný stánok na MSV Brno
2019. 10 slovenských spoločností
v spoločnej národnej expozícii prezentovalo
zahraničným partnerom sortiment svojich
výrobkov a služieb.
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Národny projekt SARIO
V roku 2019 bolo v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP
zrealizovaných 69 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 389 malých a stredných podnikateľov
so sídlom mimo Bratislavského kraja. Výška predpokladanej poskytnutej minimálnej
pomoci na týchto podujatiach formou dotovaných služieb je 1 484 620,53 eur.

VEĽTRHY A VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ
Najvýznamnejšou súčasťou aktivít
Národného projektu je podpora účasti
slovenských malých a stredných podnikov
na zahraničných veľtrhoch a výstavách.
Za rok 2019 agentúra SARIO zorganizovala
13 národných stánkov na medzinárodných
výstavách v zahraničí, v teritóriách ako
Spojené arabské emiráty, Ruská federácia,
Srbsko, Turecko, Švédsko a iné. Možnosť
prezentovať svoju výrobnú činnosť v rámci
spoločnej expozície vo vizuále značky
Good Idea Slovakia malo viac ako 95
slovenských spoločností z rôznych sektorov
hospodárstva, ako napríklad strojársky,
elektrotechnický, stavebný a potravinársky
priemysel. Spoločnosti absolvovali celkovo
viac ako 2 500 bilaterálnych stretnutí
s potenciálnymi obchodnými partnermi.
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ÚSPEŠNÉ PRÍBEHY
Niektoré zo slovenských spoločností,
ktoré sa zúčastnili zahraničných veľtrhov
a výstav podporených agentúrou
SARIO, podpísali dohody a memorandá
o spolupráci so zahraničnými partnermi,
aktívne s nimi komunikujú a riešia dodávky
tovaru, spoločné zákazky či rozširovanie
svojich distribučných sietí v zahraničí. Ako
najúspešnejšie trhy z pohľadu uzatvorenia
nových obchodných kontraktov uvádzajú
účastníci za rok 2019 Ruskú federáciu,
Nemecko a Českú republiku.
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ÚSPEŠNÉ PROJEKTY SLOVENSKÝCH
SPOLOČNOSTÍ Z VEĽTRHOV ELEKTRO
MOSKVA, MOSBUILD
A METALOOBRABOTKA 2019
Spoločnosť Ecofil s.r.o.
Spoločnosť disponuje ruským zástupcom
pre teritórium RF, ktorý už aktívne rieši
konkrétne odborné prípady vo veci
distribúcie filtračných zariadení.
Spoločnosť T-Industry s.r.o.
Memorandum o spolupráci s petrohradskou
spoločnosťou pôsobiacou v sfére osvetlenia.
Spoločnosť bude distribuovať na ruskom
trhu riešenie zamerané na automatizáciu
priemyselného osvetlenia.
Spoločnosť Masam s.r.o.
Na výstave Metalloobrabotka 2019
spoločnosť získala nových zákazníkov
pre dodávku tovaru, a taktiež posilnila
spoluprácu s už existujúcimi partnermi.
Niektoré projekty sa už dostali do fázy
realizácie.
Spoločnosť KURUC–COMPANY spol. s r.o.
Spoločnosť aktívne komunikuje s partnermi
na ruskom trhu a v blízkej dobe sa očakáva
že do RF dodá prvé svoje recyklačné stroje
na výrobu stavebného materiálu. Ako ďalší
krok spoločnosť plánuje otvoriť závod na
výrobu týchto strojov priamo v teritóriu
Ruskej federácie.
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METALLOOBRABOTKA 2019
patrí medzi najväčšie podujatia zamerané
na spracovanie kovov v Rusku a krajinách
SNŠ, na ktorom sa zúčastňuje vyše
1000 firiem z 33 krajín a návštevnosťou
presahujúcou 30 000 návštevníkov
každý rok. Význam participácie Slovenska
na veľtrhu podporili svojou návštevou
predstavitelia Zastupiteľského úradu SR
v Moskve, ktorí počas svojej návštevy
na spoločnej expozícii diskutovali so
zástupcami zúčastnených spoločností
o ich výrobnom programe a o možnostiach
obchodovania v Ruskej federácií
a okolitých regiónoch.
VEĽTRH ELEKTRO MOSKVA 2019
pokryl celý rad technológií a elektrických
zariadení pre odvetvia energetiky, výroby,
stavebníctva, dopravy a mestských
zariadení. V tomto roku bola súčasťou
veľtrhu aj medzinárodná výstava pre
zariadenia a technológie pre ropný
a plynárenský priemysel 'Neftegaz'.
Spoločne tak tieto dve výstavy vytvorili
najväčšie podujatie zariadení pre palivový
a energetický priemysel. V tomto roku sa na
viac ako 750 tisícoch štvorcových metroch
výstavného priestoru prezentovalo 225
vystavovateľov z 18 krajín sveta. Zúčastnené
slovenské spoločnosti v národnom stánku
mali dostatok rokovaní ohľadom možností
vstúpenia na ruský trh, resp. rozšírenia
svojej prítomnosti na danom trhu.

Medzinárodné veľtrhy Elektro
Moskva 2019 a Metalloobrabotka 2019
boli z pohľadu účastníkov veľtrhov
najúspešnejšie v nadviazaní nových
obchodných kontraktov medzi slovenskými
a zahraničnými biznis partnermi.
Za rok 2019 podujatia súvisiace s ruským
trhom predstavujú pre slovenské spoločnosti
kľúčové aktivity na zahraničných trhoch.
PODNIKATEĽSKÉ MISIE NA SLOVENSKU
A V ZAHRANIČÍ
V rámci roka 2019 sa v gescii Národného
projektu uskutočnilo 7 podnikateľských
misií v zahraničí a 4 podnikateľské misie
na Slovensku, ktoré priniesli príležitosť
pre 50 slovenských spoločností nadviazať
osobný kontakt a rozvinúť spoluprácu
s podnikateľmi zo zahraničia v rôznych
oblastiach hospodárstva. Účastníci
podnikateľských misií mali možnosť
absolvovať viac ako 400 bilaterálnych
rokovaní so zahraničnými partnermi.
Podnikateľské misie sa realizovali
v krajinách Čína, Nórsko, Island, Izrael,
Indonézia,Taiwan, Ruská federácia,
Bielorusko, Španielsko, Rakúsko, Dánsko.
Cieľom podnikateľských misií bolo
uviesť slovenské spoločnosti na zahraničný
trh, predstaviť príležitosti pre obchod
a investície v danej krajine a nadviazať užšiu
spoluprácu so zahraničnými partnermi.
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VÝZNAMNÉ KONTAKTY NA
PODNIKATEĽSKEJ MISII V IZRAELI
Podnikateľská misia bola sústredená na
oblasť IKT so špeciálnym zameraním na
kybernetickú bezpečnosť a zúčastnilo sa jej
9 slovenských malých a stredných podnikov
(MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Slovensko v rámci podnikateľskej misie
preukázalo veľký záujem o nadviazanie
spolupráce s Izraelom, kde sa sféra
kybernetickej bezpečnosti v súčasnosti
dostáva do popredia. Zároveň sa v rámci
misie preukázala aj konkurencieschopnosť
slovenských MSP, ktoré disponujú
množstvom inovatívnych nápadov v oblasti
IKT a kybernetickej bezpečnosti.
INŠPIRATÍVNA PODNIKATEĽSKÁ MISIA
NÓRSKO A ISLAND
Podnikateľská misia bola zameraná
na sektory IKT, smart cities a zelených
technológií a jej cieľom bolo komplexné
oboznámenie sa s podnikateľským
prostredím v oboch krajinách ako aj
preskúmanie možností spolupráce
slovenských spoločností so škandinávskymi
podnikateľskými subjektami. Pozitívna
odozva zo strany nórskych, islandských
a aj slovenských zástupcov spoločností
svedčí o skutočnosti, že táto misia bola
úspešná a inšpiratívna
SEMINÁRE EXPORTNEJ AKADÉMIE
V roku 2019 pokračovala agentúra vo
vzdelávacích aktivitách pre slovenské
malé a stredné podniky prostredníctvom
seminárov Exportnej akadémie. Na základe
prejavených dopytov zo strany slovenských
podnikateľov bolo zorganizovaných 18
seminárov, z toho 7 seminárov v regiónoch
Žilina, Košice, Banská Bystrica a Trenčín
a 11 seminárov v Bratislave, spolu sa
ich zúčastnilo 294 zástupcov z 209
spoločností.
Cieľom Exportnej akadémie je zvýšiť
úroveň znalostí techník a praktík v oblasti
zahraničného obchodu slovenských MSP
z radov vývozcov, a tým podporiť ich ďalšiu
expanziu na nové a rizikovejšie zahraničné
trhy. Proexportné semináre sa zameriavajú
na 'hard skills', t. j. techniky a operácie
v zahraničnom obchode, ako aj 'soft skills',
napr. negociačné zručnosti v styku so
zahraničným partnerom, komunikáciu,
prezentáciu a kultúrne odlišnosti a zvyklosti
v záujmových teritóriách.
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TOP PODUJATIE NA PODPORU
EXPORTU 2019
Najvýznamnejším národným stánkom
zorganizovaným agentúrou SARIO
v roku 2019 bol stánok na Medzinárodnom
strojárskom veľtrhu v Brne.
Prostredníctvom podpory Ministerstva
hospodárstva SR a agentúry SARIO sa
v pavilóne V predstavilo v spoločnej
národnej expozícii vo vizuále značky Good
Idea Slovakia 25 vystavovateľov.
Prvú časť národnej expozície predstavoval
slovenský národný stánok vyhradený pre 15
slovenských malých a stredných podnikov,
realizovaný prostredníctvom národného
projektu 'Podpora internacionalizácie
MSP', ktorý je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Výskum
a inovácie.
Druhá časť národnej expozície bola určená
pre 10 slovenských spoločností a inštitúcií,
pričom bola financovaná zo zdrojov
štátneho rozpočtu SR. Zastúpené boli
spoločnosti z nasledujúcich sektorov —
strojársky sektor, automatizácia a robotika,
R&D, elektrotechnický, automobilový
a chemický sektor, hutníctvo, IKT aj služby.
Každá zo slovenských spoločností, ktoré
sa predstavili v rámci spoločnej národnej
expozície, nezaostáva svojimi produktami
a riešeniami v danej oblasti za úspešnými
zahraničnými spoločnosťami.
ROZVOJ DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV
A SOURCING
S cieľom zvýšiť mieru zapájania malých
a stredných podnikov (MSP) etablovaných
na území Slovenskej republiky do
nadnárodných dodávateľských sietí,
bolo v roku 2019 zrealizovaných mimo
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
250 výjazdových rokovaní s predstaviteľmi
MSP. Navštívené boli výrobné prevádzky
firiem s väčším potenciálom uchádzať
sa o zákazky — aktuálne riešené dopyty
nadnárodných koncernov hľadajúcich na
Slovensku potenciálnych kooperačných
partnerov. Účelom výjazdov bolo
lepšie porozumieť povahe výroby, resp.
poskytovaných služieb navštívených
firiem, ich výrobným/technologickým
možnostiam, získať informácie o voľných
kapacitách i prípadnej diverzifikácii v súlade
s aktuálnymi požiadavkami trhu.

Pri riešení 29 ponúk na spoluprácu, bolo
v roku 2019 rozposlaných MSP so sídlom
mimo BSK 499 oslovovacích emailov. Ďalšie
firmy boli kontaktované prostredníctvom
regionálnych komôr SOPK a relevantných
zamestnávateľských zväzov a združení. Na
obchodné ponuky pozitívne zareagovalo
124 slovenských spoločností, ktoré boli
zahraničným klientom SARIO predstavené
prostredníctvom firemných prezentácií.
Za účelom bližšej špecifikácie potenciálnej
vzájomnej spolupráce bolo do užšieho
kola vybraných 43 MSP. Viaceré zo
sprostredkovaných ponúk už nadobúdajú
konkrétne kontúry, v mnohých prípadoch
sa rokuje o detailoch potenciálnej
kooperácie. Ponuky na spoluprácu boli
primárne z oblasti strojárskeho
a plastikárskeho priemyslu, ale taktiež
v segmente drevovýroby, textilného
priemyslu a zhodnocovania odpadov.
V priebehu roka 2019 bola veľká časť
sourcingových aktivít zrealizovaná
prostredníctvom výjazdov do prevádzok
identifikovaných MSP, na ktorých sa
potenciálni odberatelia mohli oboznámiť
s výrobnými priestormi, technológiami
a procesmi slovenských subjektov,
nákupcovi nadnárodnej spoločnosti Dana
Inc. s centrálou v USA boli stretnutia
s predstaviteľmi slovenských MSP
zorganizované počas kooperačného
podujatia vo Vígľaši v apríli 2019. Jedným
z komplexnejších sourcingových dopytov
v roku 2019 bola ponuka na spoluprácu
od spoločnosti GE Renewable Energy,
ktorá sa týkala širokej palety strojárskych
a elektrotechnických súčiastok a zariadení
nevyhnutných pre kompletáž a prevádzku
veterných elektrární. Pri oslovovaní
slovenských firiem boli o spoluprácu
požiadané regionálne komory SOPK
a relevantné sektorové združenia.
V rámci preverovania záujmu o spoluprácu
bolo v súvislosti s týmto špecifickým
dopytom zástupca nemeckej firmy prejavil
v úvodnej fáze záujem o osobné stretnutie
s predstaviteľmi 5–tich slovenských
spoločností.
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SARIO Business Link
Od roku 2014 realizuje
agentúra SARIO projekt
SARIO Business Link (SBL)
sériu medzinárodných
kooperačných podujatí
s cieľom podporiť exportné
ambície slovenských
podnikateľov a spoluprácu
so zahraničím vo vybraných
sektoroch a teritóriách.

Formát Slovenská kooperačná burza
(SKB) je už 13 rokov vlajkovou loďou
B2B podujatí na podporu exportnej
výkonnosti slovenských firiem
a najväčším medzinárodným podujatím
na Slovensku, ktoré agentúra SARIO
organizuje od roku 2007 pod záštitou
Ministerstva hospodárstva SR.
Počas svojej histórie priniesla SKB možnosť
spojiť obchodný a výrobný potenciál
takmer 2 700 firmám z 38 krajín, zúčastnilo
sa jej viac ako 6 500 účastníkov, prebehlo
viac ako 7 000 oficiálnych vopred
plánovaných B2B rokovaní.
SARIO BUSINESS LINK 2019
V roku 2019 sa realizovali 2 medzinárodné
podujatia:
• Slovenská kooperačná burza Nitra,
22. mája 2019 (sprievodný odborný
program Medzinárodného strojárskeho
veľtrhu Nitra)
• Slovenská kooperačná burza Bratislava,
24. októbra 2019
Obe podujatia sa venovali téme
inovatívneho priemyslu, duálneho
vzdelávania, prepájania vedy s praxou.
SARIO BUSINESS LINK 2019 V ČÍSLACH
• 289 zúčastnených domácich
a zahraničných firiem (211 slovenských,
78 zahraničných)
• 1029 bilaterálnych stretnutí
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ŠTRUKTÚRA,
ODBORNÝ PROGRAM
• Odborné moderované konferencie
s medzinárodnou účasťou na témy:
inovácie, robotizácia, automatizácia,
nové nosné odvetvie slovenského
priemyslu, mobilita (NR + BA)
• Podpis MoU medzi MH SR a
spoločnosťou Inobat (BA)
• Mediálne raňajky (BA)
• Inovačný workshop SARIO pre

spoločnosť OSRAM a.s. (BA)
Prepájanie vedy s praxou (BA)
Slovensko na EXPO DUBAJ 2020 (BA)
SARIO partner v regiónoch (NR+BA)
Individuálne konzultácie s partnermi
podujatia (NR+BA)
• Prezentácia študentských projektov
(NR+BA)
• Prezentácia služieb, produktov
a inovatívnych projektov partnerov
podujatia NR+BA)

•
•
•
•

www.sario.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

ZAUJÍMAVOSTI A NOVINKY V AGENDE
• Podpis Memoranda o porozumení
medzi MH SR a spoločnosťou
InoBat. Memorandum podpísali
minister hospodárstva SR Peter Žiga
a spoluzakladateľ a podpredseda
predstavenstva spoločnosti InoBat
Jozef Urban. Dokument by mal prispieť
k bezproblémovej realizácii zámeru
spoločnosti postaviť na Slovensku závod
na výrobu batérií do elektromobilov za
približne 100 miliónov eur.
• Počas Mediálnych raňajok SARIO boli
prezentované výsledky agentúry
SARIO za rok 2019, nové inovačné
služby a investičné projekty agentúry
a úspešné príbehy slovenských
spoločností, ktoré sú výsledkom
spolupráce so SARIO
• Inovačný workshop SARIO pre
spoločnosť OSRAM a.s., ktorá má,
aj napriek už v súčasnosti pomerne
automatizovanej výrobe, neustály
záujem naďalej inovovať procesy vo
svojom závode v Nových Zámkoch.
Z tohto dôvodu si vrcholní predstavitelia
spoločnosti vypočuli prezentácie
inovatívnych riešení od 6 špičkových
technologických slovenských firiem
a obojstranná spokojnosť účastníkov

•

•

•

•

•
•

tohto workshopu predpokladá ich
reálnu spoluprácu v budúcnosti
Zameranie na tému prepájania
vedy s praxou projektom Prax pre
univerzity, riešnia pre firmy. Počas
podujatia výskumné tímy SAV, STU BA,
TU KE, Univerzity Komenského v BA,
Univerzity P. J. Šafárika v KE a Žilinskej
Univerzity v Žiline prezentovali 12
konkrétnych projektov pred súkromným
sektorom a tým dostali možnosť zvýšiť
ich šancu na uplatnenie týchto projektov
v praxi
Vstup Generálneho komisára Expo
Dubaj 2020 boli zúčastnení zástupcovia
spoločností informovaní o možnostiach
účasti slovenských spoločností na tejto
svetovej výstave
Moderované odborné konferencie
s medzinárodnou účasťou, pod vedením
odborných garantov
Projekt SARIO — partner v regiónoch,
prezentácia komplexnej ponuky služieb
SARIO prostredníctvom konzultantov
z jednotlivých odborov SARIO, vrátane
Národného projektu
Prezentácia študentských projektov
Prezentácia služieb, produktov
a inovatívnych projektov partnerov
podujatia

SARIO
Business Link
2019

211
zúčastnených
domácich firiem

78
zúčastnených
zahraničných firiem

1029
bilaterálnych stretnutí
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Databáza priemyselných
nehnuteľností

Databáza priemyselných
nehnuteľností slúži na prípravu ponúk
vhodných nehnuteľností (priemyselných
hál, pozemkov a kancelárskych priestorov)
pre investorov, ktorí hľadajú vhodnú
lokalitu pre uskutočnenie svojho
investičného zámeru. Konzultanti
agentúry SARIO spracovali v roku 2019
ponuky pre 110 investičných projektov
a ponúkli 209 nehnuteľností, čo
predstavuje oproti roku 2018 mierne
zvýšenie.

Počas roka 2019 bolo do databázy
registrovaných 100 nových nehnuteľností.
Celkový počet nehnuteľností
registrovaných v databáze dosiahol
počet 657, čo ukazuje, že na Slovensku
je záujem aj zo strany majiteľov
nehnuteľností o služby SARIO.

Poskytovali sme majiteľom nevyužívaných
priestorov poradenstvo ako nehnuteľnosť
zatraktívniť, komunikovali sme
s developermi a propagovali oblasti
s nedostatkom nehnuteľností ako
vhodných destinácií na vybudovanie nových
priemyselných parkov.

Dostupnosť vhodných nehnuteľností
zohráva kľúčovú rolu pri získavaní nových
investícií. Agentúra SARIO neustále sleduje
vývoj na trhu s nehnuteľnosťami.
Aj v roku 2019 riešila nedostatok vhodných
lokalít na umiestňovanie nových investícií,
najmä v menej rozvinutých regiónoch
s vyššou nezamestnanosťou.

POČET NEHNUTEĽNOSTÍ ZARADENÝCH V DATABÁZE K 31. 12. 2019
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KRAJ

ZARADENÉ
NEHNUTEĽNOSTI CELKOM

POČET NOVOREGISTROVANÝCH
NEHNUTEĽNOSTÍ

POČET PONÚKANÝCH
NEHNUTEĽNOSTÍ

BA

84

12

23

TT

117

14

18

TN

78

16

13

NR

81

11

21

ZA

91

16

32

BB

74

9

47

PO

61

10

23

KE

71

12

32

Celkom

657

100

209
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PRAX PRE UNVERZITY, RIEŠENIA PRE
FIRMY
Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu sa dlhodobo usiluje
o zvyšovanie prílivu investícií s vyššou
pridanou hodnotou, s ktorými je priamo
spojená podpora budovania vedomostnej
ekonomiky a dostatok kvalifikovanej
pracovnej sily.
V rámci vedomostnej ekonomiky a výchovy
kvalifikovanej pracovnej sily majú slovenské
univerzity nezastupiteľné miesto, a preto
sme sa rozhodli aktívnejšie podporovať ich
prepájanie s praxou.
Spolupráca univerzít so súkromným
sektorom je vzájomne výhodná a prináša:
• firmám príležitosť vychovať si nové
talenty a využiť výskumno–vývojové
kapacity univerzít pre riešenie svojich
praktických problémov
• študentom možnosť nabrať praktické
skúsenosti a dostať sa do kontaktu
s potenciálnymi zamestnávateľmi
• univerzitám možnosť skvalitniť
poskytované vzdelanie priamym
prepojením s praxou
V rámci tohto projektu založenom na
na prepájaní firiem s univerzitami, firmy
majú možnosť navrhnúť témy diplomových
prác na základe problémov priamo z praxe,
ktoré potrebujú vyriešiť. Každý študent,
ktorý si tému zvolí, bude počas posledného
ročníka na univerzite stážovať priamo
v danej firme. Zároveň firmy zapojené
do projektu budú mať možnosť využiť i
ďalší potenciál univerzít — zapojiť sa do
spoločných výskumno–vývojových aktivít
univerzít ako aj do novovznikajúcich
programov profesijných bakalárov,
vzdelávať svojich zamestnancov
a prednášať na jednotlivých fakultách.
VÝSLEDKY PILOTNÉHO PROJEKTU
V pilotnom projekte boli zapojené
dve technické fakulty Univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne — Fakulta
špeciálnej techniky v Trenčíne a Fakulta
priemyselných technológií v Púchove. Na
oboch fakultách sa konali kooperačné
podujatia, ktorých sa zúčastnili firmy —
COMPAAN, GA Drilling, GGB Slovakia,
Kamea Electronics, LEDeco, Merchant, REA
Slovteam, SKC Foundry a ZLH plus.
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PRÍPRAVA PONÚK NEHNUTEĽNOSTÍ PRE INVESTOROV A STAROSTLIVOSŤ
O INVESTOROV

KRAJ

POČET PRIPRAVENÝCH PONÚK
NEHNUTEĽNOSTÍ

POČET INVESTOROV
SPREVÁDZANÝCH PRI
OBHLIADKACH

BA

19

4

TT

26

5

TN

31

7

NR

31

5

ZA

36

2

BB

46

7

PO

39

3

KE

50

10

Celkom

278

43

Projekt bol prijatý veľmi pozitívne oboma
stranami, pričom zároveň priniesol
konkrétne výsledky vo forme vzniku
spoločných výskumno–vývojových
projektov, tém diplomových a dizertačných
prác a stáží. Navyše fakulty so zapojenými
firmami naďalej rokujú a synergicky
rozvíjajú vzájomnú spoluprácu.
Celkovo má projekt potenciál pre budúcnosť
a vidíme ho najmä v rozšírení existujúceho
modelu na iné regióny, fakulty a firmy.
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Marketingové aktivity

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
V priebehu roka 2019 agentúra
SARIO publikovala na svojej webstránke
160 informácií a správ o projektoch
a podujatiach, ktoré agentúra organizovala
alebo na nich participovala. Zároveň
vydala 4 tlačové správy a 12 informačných
SARIO Newslettrov, ktoré informovali
o ekonomickom dianí na Slovensku
a aktivitách agentúry v slovenskom
a anglickom jazyku.
KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM
SOCIÁLNYCH SIETÍ
Riadenou komunikáciou na sociálnych
sieťach Facebook (2119/2530↑), LinkedIn
(3839/5282↑), Twitter (666/707↑) rástla
informovanosť odbornej i laickej verejnosti
o aktivitách a zámeroch agentúry,
aktuálnom dianí v oblasti investícií, podpory
inovácií a inovačných aktivít spoločností,
podpory zamestnanosti a exportu MSP
na Slovensku. Kanál YouTube poskytoval
podporu organizovaným medzinárodným
podujatiam, ako je platforma Slovenská
kooperačná burza, veľtrhy, výstavy,
konferencie a semináre v zahraničí.
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12 600 sledovateľov a odoberateľov správ
agentúry cez newsletterový systém a
sociálne siete prináša sekundárne oveľa
širšiu sieť na šírenie správ a informácií
agentúry na Slovensku aj v zahraničí.
WEBOVÁ STRÁNKA
Stránku www.sario.sk počas roka 2019
navštívilo 80 618 používateľov, ktorí
uskutočnili 121 710 relácií pri 265 149
zobrazeniach stránok a strávili na stránke
spolu 4 100 hodín.
Najviac návštev bolo zo Slovenska,
Francúzska, USA, Česka, Nemecka,
Veľkej Británie, Indie, Rakúska, Ruska,
Maďarska a Číny. O 32% oproti roku 2018
stúpol počet návtevníkov web stránky cez
mobilný telefón, klesá počet používateľov
tabletov. U používateľov mobilných telefónov
stúpa aj počet relácií na jednu návštevu
a klesá % okamžitého odchodu zo stránky.

V roku 2019 sa zvýšil počet nových
užívateľov až na 80,7% čo znamená
prírastok nových MSP cez aktivity
Národného projektu a obsahovú on–line
kampaň realizovanú cez Google AdWords.
O 53% sa zvýšila návštevnosť z Číny, 46%
zo Slovenska, o 18% z Čiech. Najväčšiu
sledovanosť zaznamenala stránka
podujatia Elektromobilia a Slovensko —
Dobrý nápad, ktorá pozývala verejnosť na
podujatie Autosalón 2019, Bratislava.
Webová stránka agentúry SARIO je
administrovaná interne, čím sa zabezpečuje
okrem maximálnej ekonomickej
hospodárnosti i promptná aktualizácia,
vecná správnosť informácií
a jednotná grafická vizualizácia.
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TOP PODUJATIE 2019
ELEKTROMOBILITA A SLOVENSKO —
DOBRÝ NÁPAD
Koncept interaktívnej expozície
Elektromobilita a Slovensko — Dobrý
nápad bol pripravený a realizovaný
v rámci 29. ročníka medzinárodného
veľtrhu automobilov Autosalon 2019
v Bratislave. Expozíciu o rozlohe 660m2
slávnostne otvorili 30. apríla 2019
zástupca Ministerstva hospodárstva SR
a generálny riaditeľ agentúry SARIO.

MARKETINGOVÁ
A ORGANIZAČNÁ ČINNOSŤ
V priebehu roka 2019 bolo zrealizovaných
61 direct–mailových kampaní, na mieru
pripravené materíály a informácie pre účely
informovania podnikateľskej a odbornej
verejnosti a náboru záujemcov prednostne
na podujatia a aktivity SARIO a Národného
projektu, MH SR, MZV a EZ SR, pre akcie
spolupracujúcich partnerských inštitúcií ako
SOPK, EXIMBANKA SR, ČSOB, AmCham,
BritCham, SOHK a iné.
Relevantná účasť a spätná väzba účastníkov
potvrdzuje adresnosť zasielaných správ
a neustále rastúci počet prihlasovaní
žiadateľov na odber noviniek.
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Panelové diskusie a prednášky
boli zamerané nielen na súčasnosť
elektromobility, ale aj jej budúcnosť,
infraštruktúru, zdieľanú elektromobilitu
či na vývoj elektrovozidiel a batérií.
Program bol určený širokej aj odbornej
verejnosti, firmám a samosprávam.
Ministerstvo hospodárstva SR
odprezentovalo Akčný plán rozvoja
elektromobility v Slovenskej republike,
ktorý v marci schválila vláda.
Expozícia Elektromobilita
a Slovensko — Dobrý nápad získala
cenu Predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa Incheba a.s.
a hodnotiteľskej komisie za inovatívny
prístup k prezentácii elektromobility a je
veľmi pozitívne vnímaná medzi odbornou
aj širokou verejnosťou. Výstupy a odozvy
zúčastnených firiem a návštevníkov
potvrdili aktuálnosť témy, záujem o štátnu
podporu/dotáciu ako aj požiadavku na
kontinuitu týchto aktivít.

PROJEKT EXPO DUBAJ 2020
Vláda Slovenskej republiky uznesením
z mája 2018 odsúhlasila oficiálnu účasť
Slovenskej republiky na Svetovej výstave
EXPO Dubaj 2020, ktorá sa bude konať
od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021.
Hlavná téma EXPO Dubaj 2020 Spájanie
myšlienok, vytváranie budúcnosti
(Connecting Minds, Creating the Future)
je symbolom inovácie a progresu.
V nadväznosti na hlavnú myšlienku boli
vytvorené tri subtémy Príležitosť, Mobilita
a Udržateľnosť, ktoré umožňujú
jednotlivým krajinám prezentovať svoj
príbeh prostredníctvom danej témy.
Zástupca agentúry aktívne spolupracoval
s kanceláriou Generálneho komisára pre
EXPO Dubaj 2020 komunikačne aj na
obsahovom koncepte.
Koncept slovenskej prezentácie na svetovej
výstave EXPO Dubaj 2020 je zameraný na
letecký/automobilový priemysel
v širokom zábere, vrátane kozmonautiky,
elektromobility, cyber security, výskumu
a vývoja či inovácií. Slovensko má v týchto
sektoroch nielen významnú históriu, ale aj
veľký potenciál do budúcnosti.
Agentúra SARIO sa aktívne podieľala na
vyhľadávaní potenciálnych slovenských
firiem, exponátov pre slovenský pavilón na
EXPO Dubaj 2020 s cieľom vytvoriť priestor
pre prestížnu zážitkovú prezentáciu
Slovenska a pre nadväzovanie vzťahov
s jednotlivými návštevníkmi, krajinami, ako
aj obchodnými partnermi.
Koncept a návrhy spolupráce pre slovenské
podnikateľské subjekty mal možnosť
prezentovať generálny komisár pre EXPO
Dubaj 2020 Vladimír Rak počas podujatia
Slovenská kooperačná burza Bratislava
2019. Záujem prejavilo viacero firiem na
osobných stretnutich.
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GOOD IDEA SLOVAKIA
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu implementovala dizajn
a posolstvá značky Good Idea Slovakia
na publikácie, reklamné a propagačné
predmety, výstavné stánky a priestory
pri prezentáciách investičného
a podnikateľského prostredia Slovenska
na domácej aj zahraničnej pôde.
MEDIÁLNE RAŇAJKY 2019
13. ročník Slovenskej kooperačnej burzy
(SKB) v Bratislave, ktorá sa uskutočnila
dňa 24. 10. 2019 bol významný a mediálne
mimoriadne úspešný hlavne z pohľadu
jednej z najnovších aktivít, ktorej sa
agentúra SARIO venuje, a tou sú Inovačné
služby SARIO. Inovačná agenda sa stáva
jednou z kľúčových priorít SARIO a témami
panelových diskusí boli takisto moderné
technológie prezentované zástupcami
renomovaných domácich a zahraničných
spoločností.
Agentúra SARIO zorganizovala pri tejto
príležitosti mediálne raňajky, počas
ktorých sa prezentovali výsledky agentúry
za 3 kvartály roka 2019, ako aj inovačné
a diverzifikačné služby zástupcom médií
a následne zarezonovali naplno
v mediálnych výstupoch.
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Agentúra prezentovala podnikateľské
a investičné prostredie Slovenska
prostredníctvom vlastných publikácií.
Aktualizovali sa publikácie Why Slovakia,
vydali sa nové publikácie sektorových
analýz.
Všetky pripravené a aktualizované
publikácie sú zverejnené v elektronickej
podobe vhodnej na tlač, časť publikácií je
k dispozícii v tlačenej forme. Aktuálne
verzie publikácií SARIO sú dostupné na
internetovej stránke www.sario.sk v časti
Publikácie. Autorské práva sú vyhradené
a vykonáva ich SARIO. Akékoľvek použitie
častí alebo celku, najmä rozmnožovanie
a šírenie textov, fotografií či grafov
akýmkoľvek mechanickým alebo
elektronickým spôsobom je možné iba
po predchádzajúcom súhlase.
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Ľudské zdroje
V organizačnej štruktúre agentúry SARIO bolo k 31. 12. 2019 obsadených 90 pracovných
pozícií. Pracovné pozície sú vyšpecifikované na základe predmetu činnosti agentúry.
ČINNOSTI

POČET ZAMESTNANCOV

PODIEL V %

Manažment

2

2,22%

Projektový manažment pre investície

14

15,55%

Projektový manažment pre zahraničný obchod

14

15,55%

Projektový manažment pre marketing

5

5,56%

Regionálny manažment (BA,BB,KE)

8

8,89%

Prierezové a obslužné činnosti

16

17,78%

Národný projekt SARIO

31

34,45%

SPOLU

90

100%

Agentúra si dlhoročne zachováva svoju
vzdelanostnú štruktúru. K 31. 12. 2019
v nej pracovalo 90% vysokoškolsky
vzdelaných zamestnancov.
Priemerný vek žien aj mužov zamestnaných
v agentúre SARIO má v poslednom období
stúpajúcu tendenciu, čo dokazuje úspech
agentúry získať a prijímať z trhu práce
do pracovného pomeru ľudí s viac ako
10 ročnou odbornou praxou. K 31. 12. 2019
je priemerný vek zamestnancov SARIO
38 rokov.

Manažment agentúry SARIO v roku
2019 rozvíja opatrenia vyplývajúce zo
stratégie ľudských zdrojov, ako interné,
tak aj externé:
• sústrediť pozornosť na výber
najkvalitnejších zamestnancov na
základe komparatívnej výhody SARIO,
• systematickou realizáciou stratégie
ľudských zdrojov SARIO dlhodobo udržať
nízku mieru fluktuácie, vysoký podiel
VŠ-vzdelaných zamestnancov a priaznivý
pomer zamestnávania žien a mužov,
• realizovať prostriedky rozvoja
ľudských zdrojov SARIO ako: tútoring,
mentoring, koučing, zabezpečovať
tréningové a vzdelávacie programy,
špecializované semináre a odborné kurzy
na rozširovanie odbornej spôsobilosti
zamestnancov,
• dodržiavať nastavenú riadiacu a
komunikačnú štruktúru agentúry SARIO,

SLEDOVANÉ OBDOBIE

K 31. 12. 2019
90

Počet zamestnancov

VŠ vzdelanie

SŠ vzdelanie
% podiel VŠ vzdelaných zamestnancov
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• rozvoj cestovného programu pre
konzultantov SARIO za účelom
oboznámenia sa s prácou ekonomických
diplomatov na ZÚ SR priamo v teritóriu,
• poskytuje priestor pre zamestnancov na
realizáciu vlastných riešení, nápadov
a myšlienok,
• konzultanti pripravujú odborné
podklady na prezentácie investičného
a obchodného prostredia Slovenska,
ktoré majú príležitosť následne
prezentovať na domácich aj
zahraničných konferenciách a
seminároch,
• špičkoví konzultanti majú možnosti
osobnej komunikácie s CEO veľkých
globálnych spoločností,
• zamestnávateľ ponúka zodpovedajúce
pracovné prostriedky k výkonu a pomáha
tiež neustála komunikácia vedenia
SARIO so zamestnancami.

1. stupeň

1

2. stupeň

76

3. stupeň

4
9
90%
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