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Rok 2022 bol z hľadiska počtu aj kvality 
uzavretých investičných projektov, ako 
aj pozitívnej spätnej väzby slovenských 
podnikov podporených pri exporte 
a nadväzovaní nových dodávateľsko–
odberateľských vzťahov mimoriadne 
úspešný. Za výsledkami je proaktívna 
systematická práca, praxou overená 
kvalita agentúrou poskytovaných služieb 
a koordinovaná medzirezortná spolupráca. 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií 
a obchodu (SARIO) uzavrela 31 
investičných projektov v objeme 1,87 
miliardy EUR a s potenciálom vytvoriť 
až 7 540 nových priamych pracovných 
miest, zrealizovala viac ako 90 podujatí na 
podporu zahraničného obchodu 
a internacionalizácie malých a stredných 
podnikov (MSP) pre stovky slovenských 
spoločností.

V rámci medziročného porovnania 
s rokom 2021 je počet uzavretých 
investičných projektov porovnateľný, 
avšak výška investícií je takmer 4–
násobná a počet nových pracovných 
miest je viac ako 2–násobný. Výnimočnosť 
minuloročných výsledkov podčiarkuje aj 
vysoký podiel investičných projektov s 
vyššou pridanou hodnotou na celkovom 
objeme investícií — 70%, či na počte 
pracovných miest — 76%.

Dáta k uzavretým, ale aj k 70–tim 
rozpracovaným investičným projektom 
agentúry SARIO dokazujú, že investori 
z celého sveta naďalej intenzívne zvažujú 
Slovensko ako potenciálne vhodnú lokalitu 
pre umiestnenie svojich prevádzok, a to 
nielen v oblasti priemyselnej výroby, ale 
aj R&D pracovísk či centier zdieľaných 
služieb.

Agentúra zareagovala promptne 
a efektívne na zvýšenú aktivitu aj 
v oblasti podpory prezentácie slovenského 
obchodného potenciálu v zahraničí. 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií 
a obchodu za rok 2022 zorganizovala 
35 podnikateľských misií, zrealizovala 4 
vlastné kooperačné podujatia, zabezpečila 
účasť slovenských podnikov na 17 
medzinárodných veľtrhoch, pripravila 35 
vzdelávacích aktivít a vypracovala 140 
obchodných dopytov. 
   
Okrem komplexnej podpory exportu 
slovenských subjektov na globálne trhy 
sa agentúra zamerala aj na aktivity pre 
iniciovanie transferu najmodernejších 
inovatívnych technológií do výrobnej praxe, 
osvetu, vytváranie nových príležitostí 
a funkčných kooperačných platforiem.

Aktivity a nástroje SARIO vygenerovali
v rámci podpory zahraničného obchodu
a internacionalizácie slovenských 
podnikov mnohé konkrétne výsledky
i kooperácie.  

Ciele a priority Slovenskej agentúry pre 
rozvoj investícií a obchodu pre rok 2023 
ostávajú rovnaké — podpora prílevu 
zahraničných investícií s exportným 
potenciálom a pridanou hodnotou 
na Slovensko ako aj podpora exportu 
slovenských produktov, služieb, 
technológií na rýchlorastúce trhy 
a implementácia posolstiev značky 
Slovenska.
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RÓBERT ŠIMONČIČ
generálny riaditeľ

PRÍHOVOR
GENERÁLNEHO
RIADITEĽA

Slovenská agentúra 
pre rozvoj investícií 
a obchodu priniesla 
tisícky pracovných miest 
a pomohla stovkám 
slovenských firiem 
exportovať.
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USA

Mexiko

Island Nórsko

Ukrajina

Fínsko

Belgicko Česká 
republika

Nemecko Švajčiarsko Rakúsko Maďarsko

Holandsko

Španielsko

Bulharsko

Taliansko

Azerbajdžan

Rumunsko

Grécko

Rwanda

Keňa

Spojené arabské 
emiráty

Jordánsko

Irán

India

Južná Kórea

Japonsko

Malajzia

17
počet veľtrhov

v zahraničí

uzavreté investičné 
projekty

31
+2

V roku
2022 región

východného Slovenska
získal investície v hodnote

takmer 1,5 mld. EUR,
pričom rozhodujúcou

bola investícia
spoločnosti

Volvo

Uzavreté investičné
projekty 2022

Destinácie podnikateľských misií a veľtrhov 2022

objem investícií
(mld. EUR)                                

1,869

4x

počet nových 
pracovných

miest

7540

2x

objem investícií 
s pridanou hodnotou 

(mld. EUR)

1,3

70%

počet pracovných 
miest s pridanou 

hodnotou 

5727

76%

počet 
podnikateľských

misií

35
+19

332
+182

počet účastníkov 
podnikateľských

misií

počet kooperačných 
podujatí SARIO

4
+1

počet účastníkov 
kooperačných podujatí SARIO

288
66%
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Od svojho vzniku v roku 2001 
agentúra SARIO úspešne ukončila 
viac ako 630  investičných projektov. 
Tisíce slovenských spoločností vďaka 
SARIO získali kontrakty a kontakty 
na zahraničných aj domácich partnerov 
počas viac ako 1 889 zrealizovaných 
podnikateľských misií, kooperačných 
podujatí a tiež účasťou 
na medzinárodných veľtrhoch.

Misiou agentúry je akcelerovať
investičný, exportný a inovatívny
potenciál Slovenska so zámerom
vytvoriť z krajiny technologické
centrum atraktívne pre zahraničných 
investorov, expertov a potenciálnych 
obchodných partnerov,

rozvíjať exportný potenciál v globálne
konkurencieschopných odvetviach
a teritóriách, podporovať expanzie
etablovaných firiem, zahraničné investície,
zvyšovať zamestnanosť v sektoroch
s vysokou pridanou hodnotou a všetkých
regiónoch v súlade so stratégiou
a hospodárskou politikou Slovenskej
republiky.

K naplneniu misie prispieva SARIO
iniciovaním transferu technológií,
spájaním vedeckej a komerčnej sféry,
poskytovaním efektívnych proklientských
služieb, nástrojov a platforiem pre podniky
orientované na internacionalizáciu,
rozvíjaním exportných príležitostí
produktov, služieb a inovácií.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií 
a obchodu, štátna agentúra v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
píše už 21 rokov príbeh o úspešnom Slovensku.

O NÁS

uzavretých 
investičných projektov

objem investícií
(mld. EUR)

vytvorených
pracovných miest

630+

14,5

140 000+

Od svojho 
vzniku agentúra

úspešne ukončila viac
ako 630 investičných 
projektov v hodnote

14,5 miliardy
EUR
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INVESTÍCIE

SARIO sa usiluje o príliv investícií s exportným
potenciálom a pridanou hodnotou na Slovensko a iniciuje
transfer najmodernejších inovatívnych technológií do
výrobnej praxe. 

Konzultanti SARIO prezentujú 
zahraničnému publiku Slovensko 
ako atraktívnu investičnú destináciu, 
zachytávajú investičné signály 
a potenciálnym investorom poskytujú 
kvalitné služby na mieru.
S cieľom zvýšiť povedomie o investično–
obchodnom potenciáli SARIO podporuje 
činnosť Ministerstva hospodárstva SR, 
úzko spolupracuje s Ministerstvom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR, ale aj Kanceláriou prezidenta republiky, 
Úradom vlády SR či VÚC.

SLUŽBY PRE POTENCIÁLNYCH
INVESTOROV
• prehľady podnikateľského 

a investičného prostredia
• sektorové publikácie 
• prehľad vhodných lokalít a nehnuteľností
• na mieru šité analýzy zvažovaných lokalít
• identifikácia lokálnych dodávateľov
 a iných partnerov
• výber partnerov pre fúzie a akvizície
• organizácia investičných seminárov

SLUŽBY PRE ETABLOVANÝCH
INVESTOROV
• identifikácia lokálnych dodávateľov
• pomoc pri expanziách spoločností
• ad–hoc riešenia problémov na 

regionálnej aj národnej úrovni
• podpora pri zavádzaní inovatívnych 

riešení a diverzifikácii portfólia
• poradenstvo v oblasti verejnej podpory

EXTRA AKTIVITY 2022
• relokácia spoločností so sídlom na 

Ukrajine, v Rusku alebo Bielorusku
• tvorba a aplikácia nariadenia 

269/2022, ktoré zásadne zjednodušuje 
vnútropodnikovú relokáciu 
vysokokvalifikovanej pracovnej sily 
z tretích krajín

• príprava nových priemyselných parkov 
v Záborskom, Sabinove a Šuranoch

• prvý slovenský národný stánok na 
veľtrhu pre investície a nehnuteľnosti 
Expo Real, Mníchov

• komplexný sourcing pre novú investíciu 
Volvo Cars Košice

počet uzavretých
projektov, ktoré sa budú 

realizovať v najmenej 
rozvinutých

okresoch

5

Podpora prílevu investícií a súboj
o nových investorov je komplex mnohých 
aktivít a nástrojov — pracovné cesty, 
podujatia, iniciovanie a spolupráca 
pri zlepšovaní procesov, budovanie 
strategických parkov, pripravenosť lokalít, 
aktívna komunikácia, sektorové prehľady, 
špecializované odborné prezentácie
a publikácie atď.
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Rok 2022 je možné definovať ako rok kontrastov. Na jednej strane sme pozorovali 
signifikantný nárast investičného sentimentu, no na druhej strane nastalo zásadné 
pokrivenie trhu s energiami, čo viedlo k zdražovaniu kľúčových komodít a rastu 
inflácie. Napriek tomu bol rok 2022 z pohľadu investičných projektov pre SARIO 
rekordný, z hľadiska počtu nových pracovných miest aj objemu investícií.

UZAVRETÉ PROJEKTY 2022

Agentúra SARIO v roku 2022 úspešne 
uzatvorila 31 investičných projektov, 
ktorých realizácia má potenciál vytvoriť 
viac ako 7 500 nových priamych 
pracovných miest a sumárna výška 
investícií by mala dosiahnuť takmer 
1,9 mld. eur. V 12 prípadoch boli investičné 
projekty realizované ako expanzia už 
etablovaných spoločností, v 19 prípadoch 
sa investori rozhodli založiť na Slovensku 
nové prevádzky. Z úspešných investičných 
projektov má až 16 výrazný potenciál 
pre vytváranie vyššej pridanej hodnoty, 
nakoľko ide o projekty technologického 
centra, projekty priemyselnej výroby, 
ktorých realizácia zahŕňa aj výskumno–
vývojové aktivity, projekty IKT centier, 
OEM projekty so sofistikovanou výrobou
a projekt centra podnikových služieb.

uzavretých 
investičných projektov

objem investícií
(mld. EUR)

objem investícií s pridanou 
hodnotou (mld. EUR)

31

1,869

1,3

vytvorených
pracovných miest

7540

investičných
projektov má výrazný 

potenciál pre vytváranie 
vyššej pridanej

hodnoty

16
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VOLVO
V júni 2022 investor informoval Slovenskú 
agentúru pre rozvoj investícií a obchodu 
(SARIO) a zástupcov Ministerstva 
hospodárstva SR, že si pre svoju investíciu 
vybral lokalitu strategického parku (SP) 
Valaliky. Má ísť o moderný závod na 
výrobu prémiových elektrických SUV 
vozidiel značky Volvo s ročnou kapacitou 
250 tisíc áut. Investícia s predpokladanou 
výškou 1,2 mld. EUR by mala vytvoriť 
približne 3 300 nových priamych 
pracovných miest. Berúc do úvahy 
multiplikačný efekt v automobilovom 
sektore, by nový závod mohol vytvoriť 
až 23 tisíc nepriamych pracovných miest. 
Začiatok výstavby závodu sa plánuje na 
január 2023. Závod bude 100% klimaticky 
neutrálny. Ide o jednu z najvýznamnejších 
investícií v histórii SR a najvýznamnejšiu 
na východnom Slovensku od vzniku 
Slovenskej republiky. 

Túto investíciu môžu nasledovať 
ďalšie projekty skupiny v tejto lokalite. 
Konzultanti SARIO spracovali rozsiahle 
podkladové materiály, ktoré zahŕňali 
aj komplexnú analýzu dostupnosti 
kvalifikovanej pracovnej sily 
v dochádzkovej vzdialenosti, analýzu 
odborného vzdelávania, informácie 
o povoľovacích procesoch, informácie 
o podporných mechanizmoch, možnosti 
zabezpečiť klimatickú neutrálnosť závodu 
využitím zelených a nízko uhlíkových 
zdrojov elektrickej energie, informácie 
o existujúcej a plánovanej dopravnej 
a technickej infraštruktúre, informácie 
o možných dodávateľoch, pracovnoprávne 
a daňovo–odvodové pravidlá, informácie 
o rôznych nákladových položkách a pod. 
So zástupcami investora absolvovali 
niekoľko konzultácií, obhliadok a stretnutí, 
ktorých sa zúčastnili aj vysokí štátni 
predstavitelia Slovenskej republiky.

HOVAL
Lichtenštajnská firma Hoval a rakúska 
firma iDM Energiesysteme vytvorili 
spoločný podnik, ktorý v Istebnom
zriadi nový závod WPM (SK) Tepelné 
čerpadlá, s. r. o. na výrobu tepelných 
čerpadiel a zároveň procesný vývoj.
Hoval na Slovensku pôsobí od roku 
2004 v Istebnom, kde sa zaoberá 
výrobou systémov pre vykurovanie, 
chladenie a vetranie. Celková výška 
investičných nákladov je približne 40 
mil. EUR, pričom bude vytvorených 
až 690 nových pracovných miest vo 
výrobe, ďalších 10 bude vyhradených 
pre technologické centrum. Vysoko 
pozitívne ocenená asistencia SARIO 
bola klientovi poskytovaná už od roku 
2020, kedy konzultanti SARIO intenzívne 
komunikovali s riaditeľom závodu 
Hoval ohľadom expanzie výroby 
v existujúcich priestoroch. Pre strategickú 
expanziu spoločnosť zvažovala aj lokality 
v Nemecku a Rakúsku. Kľúčovými 
rozhodovacími kritériami boli — 
dostupnosť pracovnej sily, vhodnosť 
pozemku, rýchlosť povoľovacích 
procesov a investičná pomoc.

SYSTAL
Spoločnosť Systal, založená v roku 2008 
so sídlom v škótskom meste Glasgow, 
je poskytovateľ technologických riešení 
v oblasti bezpečnosti sietí pre komerčné 
podniky. Aj vďaka intenzívnej asistencii 
konzultantov SARIO sa spoločnosť 
rozhodla zriadiť na Slovensku hneď 2 
pobočky — v Bratislave a Košiciach. 
Tieto prevádzky sa budú zameriavať na 
vývoj softvérových riešení pre kontrolu 
a bezpečnosť sietí a vytvoria približne 
130 vysokokvalifikovaných pracovných 
miest. Asistencia SARIO bola klientovi 
poskytovaná proaktívne a na mieru. 
Okrem predstavenia podnikateľského 
prostredia bola konzultovaná aj 
schéma regionálnej investičnej pomoci, 
superodpočet na výskumno–vývojové 
aktivity, pracovnoprávna legislatíva
a prehľad kancelárskych priestorov.

VYBRANÉ 
INVESTIČNÉ PROJEKTY

1

2

3

Investícia 
Volvo pri Košiciach

má potenciál priniesť
so sebou desiatky 
dodávateľov, ktorí 
môžu zamestnať 

až 20 000
ľudí
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UZAVRETÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY

LOKALITA (KRAJ)

Istebné (Žilinský)

Bratislava (Bratislavský)

Bratislava (Bratislavský)

Gbelce (Nitriansky)

Košice (Košický)

Stará Ľubovňa (Prešovský)

Svidník (Prešovský)

Pezinok (Bratislavský)

Kriváň (Banskobystrický)

Nitra (Nitriansky)

Bratislava (Bratislavský)

Košice (Košický)

Košice (Košický)

Slovenská Ľupča (Banskobystrický)

Levice (Nitriansky)

Nitra (Nitriansky)

Boleráz (Trnavský)

Valaliky (Košický)

Svit (Prešovský)

Bratislava (Bratislavský)

Kysucké Nové Mesto (Žilinský)

Záborské (Prešovský)

Vlkanová (Banskobystrický)

Michalovce (Košický)

Trnava (Trnavský)

Bratislava (Bratislavský)

Veľká Ida (Košický)

Krušovce (Nitriansky)

Kysucké Nové Mesto (Žilinský)

Horná Streda (Trenčiansky)

Horná Streda (Trenčiansky)

Hoval

Sportradar

CPM International Telebusiness

Casa 7

Arcondis

Leitech

Tytex II

Grupo Copo

Intercable

Foxconn

Systal Technology Solutions I

Systal Technology Solutions II

Blachprofil 2

Evonik Fermas II

ROEZ

Jaguar Land Rover

Tate & Lyle

Volvo

Terichem Tervakoski

Freshfields Bruckhaus Deringer

Schaeffler 2

Bosch Mobility

Hanjoo Metal

Kerex

Coskunoz Metalform

HCL Technologies

Mubea III

Pöttinger stroje

Zizin

Porsche Smart Battery Shop

Porsche Werkzeugbau

KRAJINA

Lichtenštajnsko/
Rakúsko

Švajčiarsko

Španielsko

Taliansko

Švajčiarsko

Taliansko

Dánsko

Španielsko

Taliansko

Taiwan (Čína)

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo

Poľsko

Nemecko

Slovensko

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo

Švédsko

Slovensko

Spojené kráľovstvo

Nemecko

Nemecko

Kórejská republika

Slovensko

Turecko

India

Nemecko

Rakúsko

Slovensko

Nemecko

Nemecko

EKONOMICKÁ AKTIVITA

výroba tepelných čerpadiel a vývoj

analýza a spracovanie športových dát

multilingválne kontaktné centrum

výroba vešiakov a sušiakov na bielizeň

podporné služby klientom

výroba pásov pre snehové rolby a komponentov
na lanové dráhy

výroba zdravotníckych odevov a textilu

výroba penových výplní do autosedačiek

výroba káblov pre e–mobilitu

výroba a vývoj dosiek plošných spojov

riešenia pre bezpečnosť sietí

riešenia pre bezpečnosť sietí

výroba sendvičových panelov

výroba ramnolipidov

vývoj technológií do energetiky

OEM — výroba automobilov

výroba škrobu a škrobových výrobkov

OEM — výroba elektromobilov

výroba kondenzátorových fólií

centralizované finančné a HR služby pre centrálu

výroba inteligentného mechanizmu pre riadenie kolies

výroba elektromotorov

výroba hliníkových čapov a kĺbov

výroba prívesných vozíkov a návesov

výroba lisovaných plechových dielov

IT služby

výroba hliníkových panelov

výrobu strojov na spracovanie odpadu

výroba hygienických a toaletných výrobkov z papiera

výroba lítiových batériových modulov

vývoj technológií pre výrobu batériových modulov

6 5

Nemecko Spojené kráľovstvo Slovensko Švajčiarsko

4 2
Top krajiny podľa počtu 
investičných projektov
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LOKALIZÁCIA UZAVRETÝCH PROJEKTOV

Počet ukončených 
projektov (z toho
podiel na celkovom 
počte)

UZAVRETÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY PODĽA REGIÓNU REALIZÁCIE

6 (19,5%)

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

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

BA
kraj

2022
BB

kraj
PO
kraj

TT
kraj

ZA
kraj

KE
kraj

TN
kraj

NR
kraj

6,9 (0,5%)

935 (12,5%)

3 (9,75%)

103,6 (5,5%)

232 (3%)

4 (13%)

132,2 (7%)

941 (12,5%)

2 (6,5%)

57 (3%)

65 (1%)

3 (9,75%)

47,2 (2,5%)

725 (9,5%)

6 (19,5%)

1 291,3
(69,5%)

3 655 (48,5%)

2 (6,5%)

201 (10,5%)

65 (1%)

5 (16%)

29,8 (1,5%)

922 (12%)

Západ SR

Západ SR

Západ SR

Stred SR

Stred SR

Stred SR

Východ SR

Východ SR

Východ SR

15 (48,5%)

294,7 (15,5%)

1 987 (26,5%)

6 (19,5%)

150,8 (8%)

957 (12,5%)

10 (32%)

1 423,5 (76,5%)

4 596 (61%)

Ukončené investície sa budú realizovať vo všetkých krajoch
Slovenska. Umiestnením nových investícií v regiónoch s vyššou mierou 
nezamestnanosti SARIO aktívne prispieva k napĺňaniu stratégie 
posilňovania a rozvoja týchto regiónov.

5

2

2

Bratislavský
región

Nitriansky
región

Trnavský
región

Trenčiansky
región

Žilinský
región

Prešovský
región

Banskobystrický
región

Košický
región

3

3

6

4

6



Slovensko, ako súčasť regiónu strednej
a východnej Európy, je veľmi atraktívnou
lokalitou, čo potvrdzuje aj záujem 
investorov. K 31. decembru 2022 
agentúra SARIO registrovala a pracuje
na 69–tich investičných projektoch, 
v celkovom objeme viac ako 23 mld. EUR 
a s potenciálom vytvoriť viac ako 43 000 
nových pracovných miest.
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ROZPRACOVANÉ
PROJEKTY

SPOLU

POČET ROZPRACOVANÝCH PROJEKTOV
(podiel na celkovom počte projektov)

SEKTOR

3

2

3

9

5

19

4

12

7

24

69

4,5%

2,5%

4,5%

13%

7,5%

27%

6%

17,5%

10%

34,5%

100%

Iné (metalurgia, výroba z gumy a plastu, farmaceutický priemysel)

Výroba stavebných materiálov

Textilný priemysel

Elektrotechnický priemysel

Potravinársky priemysel

z toho elektromobilita

Chemický priemysel

Strojárska výroba

Centrá služieb (vrátane IT centier)

Automobilový priemysel

ROZPRACOVANÉ PROJEKTY PODĽA SEKTOROV

69 23

počet rozpracovaných 
projektov

objem rozpracovaných 
projektov (mld. EUR)

potenciál nových 
pracovných miest

43 000+
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SLUŽBY ETABLOVANÝM 
SPOLOČNOSTIAM

OBLASTI KONZULTÁCIÍ A SLUŽBY
• expanzné plány
• regionálna investičná pomoc
• schéma duálneho vzdelávania
• nástroje podpory výskumu a vývoja
• Inovačný sourcing — prepájanie 

lokálnych technologických spoločností, 
pôsobiacich predovšetkým v sektore 
Priemyslu 4.0

• koncepcia podpory centier podnikových 
služieb

• zoznam technologických centier
• schémy zamestnávania cudzincov
 z tretích krajín
• internacionalizácia slovenských malých 

a stredných podnikov (MSP) — formy 
podpory zo strany SARIO

• transfer technológií
• diverzifikácia hospodárstva

Konzultanti SARIO počas roka absolvovali 
67 stretnutí s investormi, pričom 14 
navštívených spoločností deklarovalo 
expanzné plány v krátkodobom 
a strednodobom horizonte.

Post–investorská 
starostlivosť a služby 
spoločnostiam 
etablovaným na Slovensku 
patrí medzi ťažiskové
a dlhodobé aktivity
SARIO. 

V záujme zvyšovania miery zapájania 
MSP etablovaných na území Slovenska do 
nadnárodných dodávateľských sietí bolo 
zrealizovaných viac ako 240 stretnutí. 
V rámci nástrojov Národného projektu 
Podpora internacionalizácie MSP bolo 
vypracovaných 26 sourcingových dopytov 
zahraničných spoločností, prevažne 
z oblasti strojárskeho, plastikárskeho 
priemyslu a služieb.

S dôrazom na technologické inovácie
a podporu zavádzania procesov priemyslu 
4.0 na Slovensku, zorganizovala agentúra 
dve inovačné kooperačné podujatia, 
pre Stellantis a BASF Innovation Hub.  
Inovačný sourcing bol taktiež zahrnutý 
do komplexného balíka sourcingovej 
kampane pre Volvo Cars Košice, ktorá sa 
rozbehla koncom roka 2022. 

SARIO taktiež prispieva k zlepšeniu 
inovačného ekosystému a budovaniu 
znalostnej ekonomiky na Slovensku službami 
v oblasti prepájania firiem s univerzitami.

67

14

stretnutí
s etablovanými
spoločnosťami

spoločností deklarovalo 
expanzné plány

Agentúra SARIO
asistovala pri obidvoch
investíciách americkej 
spoločnosti Amazon —

v roku 2011 pri otvorení
prvého slovenského

zastúpenia a v 2017 pri
otvorení logistického

centra v Seredi 
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CELKOM

SARIO — PARTNER V REGIÓNOCH

Naprieč Slovenskom je agentúra 
SARIO zastúpená tromi regionálnymi 
kanceláriami — v Bratislave, v Banskej 
Bystrici a v Košiciach.

Regionálne kancelárie agentúry SARIO 
ponúkajú širokú škálu služieb primárne 
zameranú na mapovanie a identifikáciu 
dostupných nehnuteľností a pozemkov 
v regiónoch, spravovanie a aktualizovanie 
databázy nehnuteľností, prípravu 
ponúk a obhliadok nehnuteľností pre 
investorov, komunikáciu a spoluprácu 
s predstaviteľmi regionálnych, mestských 
a obecných samospráv, ale aj na 
prepájanie podnikateľov s univerzitami 
a výskumnými inštitúciami.

Koncom roka 2022 agentúra evidovala 
v databáze celkovo 479 rôznych 
priemyselných nehnuteľností, pozemkov, 
výrobných hál, priemyselných parkov 
a kancelárií pre potenciálnych investorov. 
Kompletný prehľad ponúkaných 
priemyselných nehnuteľností v rámci 
celého Slovenska je dostupný online 
na adrese db.sario.sk.

PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA 
PRE FIRMY
SARIO sa dlhodobo usiluje podporiť rast 
investícií s vyššou pridanou hodnotou
a proaktívne reagovať na výzvy, ktorým 
firmy na Slovensku čelia. Jednou z výziev je 
nízka dostupnosť kvalifikovanej pracovnej 
sily, ktorá môže byť bariérou pri rozvoji 
inovatívnych firiem a brzdí prechod k 
vedomostnej ekonomike a Priemyslu 4.0.
Agentúra využila svoju širokú sieť kontaktov 
a expertízu v prepájaní subjektov za účelom 
kooperácie a zrealizovala už 4. ročník 
projektu Prax pre univerzity, riešenia 
pre firmy, ktorý je zameraný na podporu 
prepájania univerzít s praxou. 

Firmy sa do projektu mohli zapojiť 
viacerými formami
• návrhmi tém bakalárskych, diplomových 

a dizertačných prác na základe zadaní 
z praxe

• ponukami stáží pre študentov
• vytipovaním oblastí pre vytvorenie 

spoločných výskumno–vývojových 
projektov 

• ponukami prípadových štúdií v rámci výučby

Výsledky 4. ročníka projektu priniesli 
významné nárasty oproti predošlým 
ročníkom,  zapojilo sa vyše 80 firiem 
z rôznych odvetví a 9 akademických 
a vedeckých inštitúcií. Vďaka projektu 
vzniklo 336 konkrétnych návrhov
na spoluprácu.

KRAJ POČET REGISTROVANÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ 

Košický

36

64

58

60

70

72

53

66

479

Bratislavský

Trnavský

Trenčiansky

Nitriansky

Prešovský

Žilinsky

Banskobystrický

DATABÁZA NEHNUTEĽNOSTÍ

dostupných 
priemyselných budov, 

areálov, pozemkov 
a kancelárskych 

priestorov

479 
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EURÓPSKA VESMÍRNA AGENTÚRA
Výsledkom aktivít Slovenskej vesmírnej 
kancelárie je skutočnosť, že Slovenská 
republika sa tento rok stala pridruženým 
členom Európskej vesmírnej agentúry 
(European Space Agency — ESA). 
Slovensko dostáva možnosť zapájať 
sa do európskych kontraktov v oblasti 
vesmírnych technológií, spolupracovať na 
vesmírnom vývoji a biznise a participovať 
na programoch ESA. Firmy získajú 
doposiaľ nedostupnú možnosť priamo
sa zapájať do dodávateľských reťazcov 
ESA a kľúčových európskych partnerstiev.

VESMÍRNY HACKATHON
SVK v priebehu roka zorganizovala 
historicky najväčší vesmírny hackathon 
na Slovensku. ActInSpace je medzinárodný 
hackathon organizovaný Európskou 
vesmírnou agentúrou a Francúzskou 
vesmírnou agentúrou. SVK bola 
organizátorom slovenského kola, ktoré sa 
konalo v Košiciach. Podujatia sa zúčastnilo 
67 súťažiacich rozdelených do 13 tímov. 
Víťazné projekty sa venovali témam, ako 
predchádzanie kolíziám kozmických lodí, 
systémy detekcie vesmírneho odpadu či 
trvalo udržateľná navigácia na mori. 

V roku 2022 agentúra SARIO pokračovala v implementácii agendy
Slovenskej vesmírnej kancelárie (SVK), ktorá je spoločným projektom 
agentúry a MŠVVaŠ SR. Slovenská vesmírna kancelária intenzívne pracovala 
na rozvoji vesmírneho ekosystému a jeho lokálnych a medzinárodných
partnerstvách. 

SLOVENSKÁ VESMÍRNA 
KANCELÁRIA

40+
firiem zapojených 

vo vesmírnom
sektore

súťažiacich tímov

Vesmírny hackathon 
v Košiciach

67 13
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SLUŽBY PRE SPOLOČNOSTI NA 
SLOVENSKU
• vyhľadávanie potenciálnych obchodných 

partnerov podľa zadaných kritérií
• organizácia podnikateľských misií, 

business fór a individuálnych B2B 
stretnutí aj s využitím online foriem

• pravidelné informácie o zahraničných 
tendroch a výzvach

• zabezpečenie účasti na vybraných 
veľtrhoch a výstavách

• vzdelávane v oblasti exportu 
prostredníctvom seminárov a webinárov

• asistencia pri hľadaní 
subkontraktačných príležitostí

SLUŽBY PRE SPOLOČNOSTI V ZAHRANIČÍ
• vyhľadanie slovenského dodávateľa 

alebo subkontraktora
• poskytovanie informácií o slovenskom 

podnikateľskom prostredí
• asistencia pri organizovaní obchodných 

rokovaní s tuzemskými spoločnosťami
• pomoc pri vytváraní joint venture alebo 

inej formy partnerstva so slovenským 
subjektom

NÁRODNÉ STÁNKY NA ZAHRANIČNÝCH 
VEĽTRHOCH A VÝSTAVÁCH
vytvárajú priestor na bezplatnú 
prezentáciu na medzinárodných veľtrhoch 
a výstavách v zahraničí.

ZAHRANIČNÝ OBCHOD
A INTERNACIONALIZÁCIA
MSP

Za rok 2022 agentúra zorganizovala
35 podnikateľských misií, zrealizovala
4 vlastné kooperačné podujatia, 
zabezpečila účasť slovenských podnikov 
na 17 medzinárodných veľtrhoch, 
pripravila 35 vzdelávacích aktivít
a vypracovala 140 obchodných dopytov.

PODNIKATEĽSKÉ MISIE 
NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ
prinášajú príležitosť pre slovenské MSP 
na nadviazanie obchodných kontaktov 
a rozvinutie spolupráce s podnikateľmi 
zo zahraničia.

KOOPERAČNÉ PODUJATIA NA 
SLOVENSKU
ponúkajú príležitosť rokovať 
so zahraničnými spoločnosťami
o možnostiach vytvorenia obchodného 
partnerstva, prezentácie voľných 
výrobných kapacít a obchodných 
príležitostí.

EXPORTNÁ AKADÉMIA
poskytuje školiace, poradenské,
tréningové aktivity v oblasti zahraničného 
obchodu, realizáciou proexportne 
zameraných seminárov a seminárov na 
aktuálne ekonomické témy.

ROZVOJ DODÁVATEĽSKÝCH 
REŤAZCOV A SOURCING
zvyšujú mieru zapájania MSP 
etablovaných na území SR do 
nadnárodných dodávateľských sietí, 
identifikujú ich nevyužitý potenciál
a medzery na trhu, a tým znižujú objem 
importu tovarov a služieb, ktoré vedia 
ponúknuť.

medzinárodných
veľtrhov

podnikateľských
misií

počet účastníkov 
podnikateľských misií

17

35

332

Agentúra
pripravila pre 10

slovenských spoločností 
prezentáciu v rámci

spoločnej expozície na 
výstave Electronica
2022 v nemeckom

Mníchove
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PODPORA EXPORTU

Konzultanti taktiež udržiavali spoluprácu 
a úzku koordináciu s aktérmi komplexného 
systému podpory zahraničného obchodu. 
Pravidelne sa stretávali s predstaviteľmi 
štátnych inštitúcií, obchodných komôr, 
priemyselných zväzov a so zástupcami 
zahraničných zastupiteľstiev na území 
Slovenska za účelom poskytovania čo 
najkvalitnejších služieb.

SARIO NA EXPO DUBAI
Výnimočnú príležitosť prezentovať 
Slovensko, jeho investičný, obchodný 
a inovačný potenciál využila agentúra 
na platforme svetovej výstavy Expo
v Dubaji. V roku 2022 agentúra v rámci 
slovenského pavilónu zorganizovala 
6 podnikateľských misií s rôznym 
sektorovým zameraním.

NAJČASTEJŠIE ZASTÚPENÉ SEKTORY
• informačné a komunikačné technológie 

vrátane inovatívnych spoločností
• energetika a obnoviteľné zdroje
• vodné a vodohospodárske technológie
 a odpadové hospodárstvo
• strojárstvo, automatizácia výroby 

a robotika
• potravinárstvo
• zbrojárstvo

V priebehu roka 2022 konzultanti 
aktívne komunikovali a absolvovali 
desiatky stretnutí so slovenskými 
spoločnosťami, na ktorých prezentovali 
služby SARIO, možnosti podpory exportu 
a zároveň boli monitorované aktivity 
týchto spoločností, ich výrobné kapacity, 
plány expanzií na zahraničné trhy.

V priebehu roka 
2022 konzultanti SARIO 
zrealizovali 42 podujatí 
na podporu exportu 
slovenských spoločností, 
26 podnikateľských misií,
participovali na 1 
veľtrhu, 2 sourcingových 
podujatiach a vypracovali 
97 individuálnych 
dopytov na vyhľadanie 
obchodného partnera 
či spoluprácu. Na 
podujatiach sa spolu 
zúčastnilo 1 646 
účastníkov a v rámci 
obchodných dopytov
bolo prepojených viac
ako 800 spoločností.

V roku
2022 zorganizovala

agentúra SARIO v rámci
slovenského pavilónu
na platforme svetovej
výstavy Expo v Dubaji 

6 podnikateľských
misií
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KAZACHSTAN
9. zasadnutie MVK s Kazachstanom
a Kazašsko–slovenské obchodné fórum 
Na fóre sa zúčastnilo 47 subjektov z oboch 
krajín. Platforma dala priestor na výmenu 
kontaktov, zintenzívnenie obchodnej 
spolupráce či možnosť odprezentovať sa 
úspešným slovenským firmám, najmä
z oblasti leteckého priemyslu.

USA
Networking pre americké a slovenské 
spoločnosti 
Agentúra SARIO v spolupráci s American–
Central European Business Association 
zorganizovala networking pre americké 
a slovenské spoločnosti z oblasti 
zbrojárskeho priemyslu.

Podnikateľská misia do Indianapolis
Pracovná cesta delegácie SR vedená 
štátnym tajomníkom MH SR Karolom 
Galekom na podujatí Indiana Global 
Economic Summit v americkom 
Indianapolise. Štátneho tajomníka 
sprevádzala delegácia šiestich 
podnikateľských subjektov zastupujúcich 
sektor automobilového a obranného 
priemyslu, inovatívnych riešení 
v oblastiach smart cities, agrotech, 
biomedicíny, digitalizácie, AR/VR 
a vytvárania 3D modelov.

RAKÚSKO
Kooperačná burza s rakúskymi 
obchodnými agentmi
Podujatie agentúry SARIO v spolupráci 
s Veľvyslanectvom SR vo Viedni, 
Slovenskou obchodnou a priemyselnou 
komorou, Slovensko–rakúskou 
obchodnou a priemyselnou komorou 
a Rakúskou obchodnou komorou. 
Podujatie podčiarklo dôležitosť rozvoja 
vzájomných hospodárskych vzťahov.

VYBRANÉ AKTIVITY
V TERITÓRIÁCH

TALIANSKO
Podnikateľská misia do Ríma za účasti 
prezidentky SR
Dvojdňová pracovná cesta sa konala 
s cieľom posilniť bilaterálne vzťahy 
prioritne v kontexte obnoviteľných 
zdrojov energie, inovačného potenciálu 
oboch ekonomík a vzájomného obchodu. 
Druhému dňu podnikateľskej misie 
dominovalo podnikateľské business fórum 
v réžii SARIO s prezentáciou slovenského 
podnikateľského a investičného 
prostredia. Individuálne B2B rokovania 
prispeli k podpore viac než 50 slovenských 
a talianskych spoločností pre nadviazanie 
nielen obchodnej, ale aj inovačnej 
spolupráce.

Podnikateľská misia do Talianska 
s predsedom vlády SR
Podnikateľskej misie sa zúčastnilo 8 
slovenských firiem zo sektoru energetiky 
a odpadového hospodárstva. Počas cesty 
podpísalo Slovensko zmluvu na dodávky 
skvapalneného zemného plynu (LNG), 
ktorý bude prúdiť cez Taliansko.

JUŽNÁ KÓREA
Podnikateľská misia do Soulu
Misia potvrdila možnosti a budúcnosť 
navrhovaného plánu Koncepcie robotickej 
spolupráce medzi Slovenskom
a Kórejskou republikou s cieľom dosiahnuť 
systematický rozvoj Priemyslu 4.0 na 
Slovensku. Kórejské spoločnosti, univerzity 
a asociácie využili možnosť nadviazať 
priame kontakty a rokovať o modalitách 
spolupráce so slovenskými náprotivkami.
Spoločne vytvárajú novú základňu 
pre vytvorenie projektu spoločných 
inovačných/vedecko–technických 
slovensko–kórejských centier na Slovensku. 

NEMECKO
Sourcing pre Rheinmetall
Vrcholoví manažéri a vedúci nákupných 
oddelení jednotlivých divízií skupiny 
Rheinmetall sa stretli so zástupcami 
viac ako 150 slovenských spoločností na 
dvojdňovej konferencii. Podujatie bolo 
organizované SARIO, SOHK a Rheinmetall.

Hlavnou
agendou pracovnej

cesty v Aténach bolo
Grécko–slovenské

business fórum pripravené
v spolupráci s gréckou 

partnerskou organizáciou 
Enterprise

Greece



NOVÝ ROZMER ODOLNOSTI 
PRIEMYSLU
Konferencia priblížila potrebu inovácií ako 
nevyhnutnosť schopnosti adaptácie na 
nové vstupy do výroby, vrátane energií, 
na zvyšovanie nezávislosti 
v zásobovaní výroby a na budovanie 
konkurencieschopnosti slovenského 
priemyslu. Diskutovalo sa o opatreniach, 
ktoré pomôžu slovenskému priemyslu 
v napojení na iniciatívy EÚ prekonať 
negatívne dosahy vojnového konfliktu 
na Ukrajine, novom rozmere dlhodobej 
stratégie znižovania dosahov priemyslu 
na životné prostredie a firmách, ktoré sa 
dokážu rýchlo zorientovať a vyťažiť z nej. 
Súčasťou konferencie SARIO bola 
prezentácia konkrétnych exponátov 
pod názvom Z Dubaja do Nitry. 
Bilaterálne rokovania si naplánovalo 51 
registrovaných spoločností a inštitúcií. 
Súčasťou biznis časti bol aj sourcing 
pre švédsku firmu AB Halmstads 
Gummifabrik.

SLOVAK INDUSTRY VISION DAY 
Podujatie privítalo účastníkov zo 199 
spoločností zo 14 krajín, ktorí rokovali 

počas 546 B2B stretnutí. Súčasťou 
podujatia bol aj riadený sourcing, v rámci 
ktorého sa uskutočnilo 40 stretnutí 
vybraných slovenských spoločností — 
potenciálnych dodávateľov so zástupcami 
Volvo Car Košice. Úvod patril diskusii 
štátneho tajomníka MH SR Petra 
Šveca a generálneho riaditeľa SARIO 
Roberta Šimončiča na tému Čo prináša 
megainvestícia automobilky Volvo krajine. 
Na panelovú diskusiu nadviazali svojím 
vstupom Björn Helldén, riaditeľ Volvo Car 
Košice a Jesper Rydén, ktorí účastníkom 
predstavili investíciu s najnovšou 
klimaticky neutrálnou technológiou. 
Program pokračoval blokmi Udržateľné 
financovanie, Silná pozícia dronov 
v priemysle–obrana, logistika, výroba, 
Sky Is Not the Limit — Ako získať 
projekt Európskej vesmírnej agentúry, 
Umelá inteligencia v priemysle a Smart 
technológie hýbu svetom. Poobedný 
blok workshopov sa venoval konkrétnym 
možnostiam financovania projektov, 
aktuálnym výzvam z Plánu obnovy 
a prepájaniu univerzít a firiem. V časti 
EXPO sa prezentovali inovatívne slovenské 
spoločnosti a projekty.
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MEXIKO
Podnikateľská misia do Mexico City
Počas misie bolo podpísané memorandum 
o porozumení medzi SARIO 
a Ministerstvom hospodárstva Mexika, 
ktoré povedie k prehlbovaniu spolupráce
a rozvoju vzájomnej obchodnej výmeny.

GRÉCKO
Podnikateľská misia do Grécka 
za účasti prezidentky SR
Podnikateľska misia priniesla možnosti 
nadviazania hospodárskej a vývojovej 
spolupráce pre 16 slovenských spoločností 
a relevantných inštitúcií pôsobiacich 
v oblasti energetiky, obnoviteľných 
zdrojov, IKT či inteligentného manažmentu 
odpadového a vodného hospodárstva.

ISLAND
Slovensko–islandské biznis fórum za 
účasti prezidentky SR
Slovensko–islandské biznis fórum pri 
príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta 
Islandu Guðni Th. Jóhannessona na 
Slovensku bolo venované potenciálu pre 
rozvoj spolupráce v oblasti získavania 
a následného využívania geotermálnej 
energie.

UKRAJINA
Slovensko–ukrajinské obchodné fórum
Výsledkom B2B stretnutí je naviazanie
a rozšírenie obchodnej spolupráce 
v oblastiach strojárstvo, IKT, stavebníctvo či 
agrárny sektor. SARIO predstavila možnosti 
asistencie pre ukrajinské spoločnosti pri 
vyhľadávaní slovenských dodávateľov, 
prípadne pri relokačných projektoch.

JORDÁNSKO
Podnikateľská misia do Jordánska
Agentúra spoluorganizovala podnikateľskú 
misiu do Ammánu v kontexte prvej 
oficiálnej návštevy ministra zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR Ivana 
Korčoka, ktorá rozvinula hospodársky 
aspekt vzájomných vzťahov.

ODBORNÉ A KOOPERAČNÉ 
PODUJATIA SARIO

Slovak Industry
Vision Day —

medzinárodné biznis
fórum privítalo

takmer 200 firiem
a inštitúcií



18

VÝROČNÁ SPRÁVA 2022

Paríž, FrancúzskoJEC World 6 kompozitné materiály

Alimentaria

Dubaj, SAE

Kuala Lumpur, Malajzia

Barcelona, Španielsko

Bukurešť, Rumunsko

Paríž, Francúzsko

Oslo, Nórsko

Plovdiv, Bulharsko

Berlín, Nemecko

Brno, ČR

Dubaj, SAE

Paríž, Francúzsko

Hannover, Nemecko

Mníchov, Nemecko

NÁZOV VEĽTRHU

NÁRODNÝ PROJEKT — PODPORA 
INTERNACIONALIZÁCIE MALÝCH 
A STREDNÝCH PODNIKOV  

SARIO zabezpečuje podporu pri vytváraní obchodných príležitostí pre slovenské
malé a stredné podniky (MSP) so zahraničnými partnermi aj prostredníctvom 
multifunkčných nástrojov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, 
ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 
prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast 
internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

VEĽTRHY A VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ
Najvýznamnejšou súčasťou aktivít je 
podpora účasti slovenských malých
a stredných podnikov na zahraničných 
veľtrhoch a výstavách. Za rok 2022 
agentúra SARIO zorganizovala 14 
národných stánkov na medzinárodných 
výstavách v zahraničí, v teritóriách ako 
Spojené arabské emiráty, Nemecko, 
Francúzsko, Nórsko, Česká republika, 
Bulharsko, Rumunsko. Možnosť 
prezentovať svoju výrobnú činnosť 

v rámci spoločnej expozície vo vizuáli 
značky Good Idea Slovakia malo 128 
slovenských spoločností z rôznych 
sektorov hospodárstva, ktoré zároveň 
absolvovali viac ako 4 000 bilaterálnych 
stretnutí s potenciálnymi obchodnými 
partnermi. Niektoré zo slovenských 
spoločností 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.

MIESTO KONANIA
POČET

VYSTAVOVATEĽOV ZAMERANIE

NÁRODNÉ STÁNKY NA VEĽTRHOCH A VÝSTAVÁCH ZA ROK 2022

Middle East Energy

DSA Kuala Lumpur

Metal Show 2022 & TIB

Global Industrie/MIDEST

Electric Vehicle Symposium & Exhibition

Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv 2022

Innotrans

MSV Brno

GITEX Dubai

SIAL Paris

EuroBLECH

Electronica Mníchov

7

6

10

6

10

8

6

8

20

9

17

6

10

elektrotechnický a energetický priemysel

obranný priemysel

potravinársky priemysel

všeobecný technický veľtrh

subkontraktačný veľtrh

elektromobilita

energetika, strojárstvo, stavebná technika

dopravný priemysel

strojársky priemysel

technologický veľtrh

potravinársky priemysel

kovoobrábanie

elektrotechnický priemysel

národných stánkov na
medzinárodných 

výstavách v zahraničí

14
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Stratégia exportu z pohľadu e–commerce

PODNIKATEĽSKÉ MISIE
Agentúra SARIO zorganizovala
v roku 2022 9 podnikateľských misií, 
ktoré poskytli príležitosť 64 slovenským 
spoločnostiam nadviazať osobný kontakt 
a rozvinúť spoluprácu s podnikateľskými 
subjektami zo zahraničia v rôznych 
oblastiach hospodárstva, najmä 
v sektoroch IKT, energetiky a zelených 
technológií. Účastníci podnikateľských 
misií absolvovali takmer 800 bilaterálnych 
rokovaní.

VZDELÁVANIE
V rámci Exportnej akadémie bolo v roku 
2022 zorganizovaných 20 webinárov 
a seminárov, ktorých sa spolu zúčastnilo 
494 MSP. Exportná akadémia zahŕňala 
témy z colnej, daňovej oblasti, z oblasti 
priameho marketingu a e–commerce, 
témy zamerané na konkrétne teritóriá. 
Pridanou hodnotou zorganizovaných 
webinárov boli predovšetkým informácie 
z praxe, vysvetlenie problematiky na 
konkrétnych príkladoch. 

Zmeny v daňovej legislatíve od 1. 1. 2022

Podnikanie v Rakúsku z právneho a daňového hľadiska

Intrastat

Duševné vlastníctvo ako nástroj pri podnikaní (nielen) v zahraničí

Ako nastaviť kontroling v MSP

Podnikanie v Poľsku

Ročná účtovná závierka a daňové priznanie

Colné predpisy pri dovoze a vývoze v roku 2022

GPPR v podnikateľskej praxi v roku 2022

DPH pri exporte a importe tovaru v rámci EÚ

Právne a daňové otázky podnikania v Nemecku

Online podnikanie — Slovinsko a Chorvátsko

'Ikeový' návod na informačnú bezpečnosť

Ako správne manažovať preklady v exportnej/importnej firme

Zamestnávanie cudzincov

Cookies v zmysle novej právnej úpravy o elektronických komunikáciách

Obchodovanie s Čínou a ostatnými ázijskými krajinami

Povinnosti exportérov a importérov v odpadovom hospodárstve

Zmeny v daňovej legislatíve od 1. 1. 2023

NÁZOV WEBINÁRA/SEMINÁRA POČET SPOLOČNOSTÍ

41

20

44

20

19

24

15

27

21

26

31

11

14

14

20

28

27

28

35

29

WEBINÁRE EXPORTNEJ AKADÉMIE ZA ROK 2022

vzdelávacích webinárov
a seminárov

20
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MARKETING 
A KOMUNIKÁCIA

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
Riadenou komunikáciou prostredníctvom 
rôznych kanálov SARIO vzrástla 
informovanosť odbornej i laickej verejnosti 
o aktivitách a zámeroch agentúry, 
o aktuálnom dianí v oblasti investícií, 
podpory inovácií a transferu technológií, 
slovenského exportného potenciálu na 
Slovensku aj v zahraničí.

V priebehu roka 2022 bolo na webstránke 
www.sario.sk publikovaných 75 noviniek, 
81 projektov a podujatí, ktoré agentúra 
organizovala, spoluorganizovala alebo na 
nich participovala. Stránka sa zobrazila 
celkom 255 121–krát.

Agentúra pripravila 12 vydaní Newsletter 
SARIO, 13 vydaní Newsletter Slovenskej 
vesmírnej kancelárie pre účely 
informovania podnikateľskej a odbornej 
verejnosti a 8 tlačových správ o činnosti
a výsledkoch agentúry.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
SARIO prezentuje podnikateľské a investičné 
prostredie Slovenska prostredníctvom 
autorských publikácií, ktoré ponúkajú 
sumarizované informácie o slovenskom 
investičnom prostredí, konkrétnych 
sektoroch slovenského hospodárstva. 
Publikácie sú zverejnené v elektronickej 
podobe na webstránke agentúry.

LinkedIn

počet odberateľov newslettera

počet zobrazení webovej stránky

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

11 250

3 477

3 500

846

157

572

255 121

Pre všetky aktivity agentúry boli počas roka 2022 pripravené informácie, 
graficky spracované materiály a zrealizovaná komunikácia prostredníctvom 
rôznych kanálov agentúry. Agentúra zároveň plnila svoju nezastupiteľnú úlohu 
pri budovaní medzinárodného brandingu a získavaní vizibility v zahraničí ako 
implementačná organizácia propagujúca národnú značku a jej posolstvá s cieľom 
predstaviť Slovensko ako modernú krajinu s inovatívnym potenciálom.

Všetky
materiály a publikácie 

sú spracovávané po 
obsahovej aj vizuálnej 

stránke výhradne
interne
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ĽUDSKÉ ZDROJE

Tím SARIO vďaka svojej odbornosti, 
kompetentnosti a profesionálnej sieti 
kontaktov posúva veci vpred. Popri 
službách na podporu prílevu investícií
a rozvoja zahraničného obchodu reaguje 
na aktuálne trendy a požiadavky našich 
cieľových skupín. Vďaka novým službám 
pre klientov je tím SARIO globálnym 
expertným a konzultačným tímom 
nielen pre komerčné subjekty, ale aj pre 
zástupcov verejnej správy a samospráv, 
globálnych spoločností, veľvyslanectiev
či akademickej obce.

V agentúre pracovalo ku koncu roka 
88 zamestnancov plniacich stanovené 
strategické ciele. Priemerný vek 
zamestnancov má stúpajúcu tendenciu,
čo dokazuje, že agentúre sa darí udržať 
a prijímať z trhu práce do pracovného 
pomeru ľudí s viac ako 10–ročnou 
odbornou praxou.

STRATEGICKÉ CIELE
• byť atraktívny a konkurencieschopný 

zamestnávateľ
• mať správnych ľudí na správnych 

miestach a v správny čas
• vytvoriť pre zamestnanca motivačné 

pracovné prostredie
• cielene rozvíjať zamestnancov

88

38

ženy

muži

Počet zamestnancov k 31. 12. 2022

Priemerný vek

Z toho
48

40

9

89,77%

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov SARIO k 31. 12. 2022

SŠ vzdelanie

% podiel VŠ vzdelaných zamestnancov

VŠ vzdelanie

2

70

7

Agentúra si dlhoročne zachováva svoju vzdelanostnú štruktúru, 
k 31. 12. 2022 v nej pracovalo 90% vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov.

počet
zamestnancov

88

Prezentácia
investičného potenciálu 

Slovenska na podujatí 
2022 Korea — V4 Project 
Investment Cooperation 

Plaza vo Varšave
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HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

Slovenská agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu mala schválený 
rozpočet na bežné výdavky na prvok 
07K 04 02 Administrácia SARIO. 
V rámci podprogramu 0EK 0J Informačné 
technológie financované zo štátneho 
rozpočtu MH SR mala agentúra
schválený rozpočet na bežné výdavky,
na prvok 0EK 0J 01 a 0EK 0J 03
kapitálové výdavky.

PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA
Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými 
prostriedkami poskytnutými SARIO na 
základe podpísaného kontraktu na rok 
2022 a kontrola ich dodržiavania boli 
riadené ustanoveniami zákona NR SR

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. Agentúra 
SARIO pri nakladaní s poskytnutými 
rozpočtovými finančnými prostriedkami 
bola povinná dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákona č. 291/2002 Z. z. 
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Agentúra SARIO vynakladala finančné 
prostriedky hospodárne, efektívne a účelne 
na splnenie stanovených úloh.
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