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ÚVoD RoZHoDujÚCE oDVETVIA PRIEMySLu

V globálnej spoločnosti 
charakterizovanej historicky najvyššou 
vzájomnou prepojenosťou ekonomík 
sú medzinárodné podnikanie a obchod 
nevyhnutnou oblasťou aktivít pre všetky 
subjekty, ktorých cieľom je udržanie 
konkurencieschopnosti na trhu.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií 
a obchodu zabezpečuje komplex 
informačných, poradenských, asistenčných 
a vzdelávacích služieb pre slovenských 
exportérov a zahraničných záujemcov 
o slovenskú produkciu a výrobnú 
kooperáciu. Podporuje malé a stredné 
podnikanie s dôrazom na zvýšenie 
schopnosti exportných aktivít 
slovenských podnikateľov 
do zahraničia.

Od rozhodujúcich sektorov priemyslu Slovenskej republiky sa odvíja 
aj štruktúra exportu a importu. Vo vývoze dominujú najmä osobné automobily, 
vozidlá a ich súčasti, elektrické stroje a prístroje, plasty a výrobky z nich.

AuToMoBILoVý
PRIEMySEL

ELEKTRoTECHnICKý 
PRIEMySEL

STRojáRSKy
PRIEMySEL

CHEMICKý
PRIEMySEL

VýZnAMné TERITóRIá 
Približne 85% slovenského exportu 
smeruje do krajín EÚ, ktorá je ako celok 
najdôležitejším odbytovým trhom pre 
Slovensko. Náš export smeruje najmä 
do Nemecka, Česka, Poľska, Rakúska, 
Talianska, Spojeného kráľovstva, 
Francúzska, vývoz do krajín Ruskej 
federácie, Číny a krajín Afriky stúpa. 
Negatívne tendencie má export do 
Ameriky a Austrálie, kde exporty 
slovenských podnikateľských 
subjektov poklesli.
—
Výrazná závislosť exportu od krajín EÚ 
vytvára predpoklady pre možné negatívne 
dopady na obchodnú bilanciu, ako aj na 
ekonomiku ako celok. Vychádzajúc z tejto 
skutočnosti, ako aj snahy získať nové trhy 
SARIO pomáha v proexportných aktivitách 
do ďalších teritórií.

noVé PoTEnCIáLnE TERITóRIá 
Okrem európskych  trhov pre slovenských 
exportérov sú potenciálne možnosti 
exportu v krajinách východnej a 
juhovýchodnej Ázie, západného Balkánu, 
Ruskej federácie, Ukrajine, Bielorusku 
a Kazachstane.
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Volkswagen Slovakia (Bratislava)
6 570 823 (tis. EUR)

Slovenské elektrárne (Bratislava)
1 840 156 (tis. EUR)

KIA Motors Slovakia (Žilina)
3 867 884 (tis. EUR)

PCA Slovakia (Trnava)
1 839 403 (tis. EUR)

Samsung Electronics (Galanta)
3 647 912 (tis. EUR)

Continental Matador Rubber 
(Púchov) 593 184 (tis. EUR)

Slovnaft (Bratislava)
3 109 232 (tis. EUR)

Continental Matador Truck Tires 
(Púchov) 490 000 (tis. EUR)

U.S. Steel Košice (Košice)
2 023 000 (tis. EUR)

INA Kysuce (Kysucké Nové Mesto)
382 444 (tis. EUR)
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VýZnAMní ExPoRTéRI

Zdroj: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila Trend Analyses

"Export 
tovarov a služieb 

je existenčnou 
nevyhnutnosťou 

slovenskej 
spoločnosti."

—
RóBERT FICo
predseda vlády 

Slovenskej republiky
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SARIo
Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu

PoDPoRA ExPoRTu



SLoVEnSKá KooPERAčná BuRZA (SKB)
Slovenská kooperačná burza je 
každoročne najväčším a najdôležitejším 
stretnutím slovenských a zahraničných 
podnikateľských subjektov, organizovaným 
Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií 
a obchodu pod záštitou Ministerstva 
hospodárstva od roku 2007.

Podujatie vytvára priestor pre spájanie
slovenských a zahraničných subjektov, 
predstavuje možnosti pre odbyt
produkcie subkontraktačných ponúk
a otvára dvere pre formovanie spoločných
podnikov. Je určené odbornej verejnosti
s prioritami sektorovej orientácie
na energetiku, strojársky priemysel,
automobilový priemysel, elektrotechnický
priemysel, chemický priemysel, drevársky
priemysel a IT.
—
Na podujatí sa každý rok prezentuje
partnerská krajina s potenciálom
nadviazania bilaterálnych obchodných
vzťahov. Sprievodnými podujatiami SKB 
sú prezentácie spoločností, okrúhle stoly 
a panelové diskusie.

MEDZInáRoDný STRojáRSKy 
KooPERAčný DEň (MSKD)
MSKD je oficiálne sprievodné podujatie 
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 
v Nitre, ktoré každoročne organizuje 
SARIO. Podujatie je určené pre 
podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú 
alebo hľadajú technológie, nástroje 
a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja 
a výrobných procesov, alebo obchodnej 
a  kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva 
a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.
—
Cieľom je  nadviazanie nových obchodných 
kontaktov a vzájomnej spolupráce 
počas B2B rokovaní s potenciálnymi 
partnermi zo Slovenska a európskych 
krajín. Sprievodnými podujatiami MSKD 
sú prezentácie podnikateľských subjektov, 
odborné okrúhle stoly, panelové diskusie 
a podpis memoránd.

oRGAnIZoVAnIE PoDujATí

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu realizuje domáce a zahraničné 
podujatia s charakterom bilaterálnych stretnutí a kooperačných rokovaní o hospodárskej 
spolupráci medzi konkrétnymi subjektmi. Vytvára tak najmä príležitosť pre slovenské 
subjekty nájsť si zahraničných partnerov pre ďalší rozvoj ich aktivít a podporu 
ich konkurencieschopnosti.

"Slovenská 
kooperačná 

burza je skvelé 
podujatie, výborne 

zorganizované, 
s vysokým 

prínosom pre našu 
spoločnosť."

—
GnoTEC S.R.o. 

Slovensko

ExPoRTné FóRuM 2014
Bratislava

SARIo BuSInESS LInK (SBL)
SARIO Business Link je séria 
matchmakingových podujatí v štvrťročných 
intervaloch na podporu exportných 
aktivít smerujúcich k nadviazaniu 
obchodnej spolupráce medzi slovenskými 
a zahraničnými podnikateľskými subjektmi. 
Podujatia série SBL sú organizované ako 
sprievodné podujatia vybraných odborných 
veľtrhov na Slovensku. 

Cieľom série podujatí je:
• vytvoriť priestor pre bilaterálne 

rokovania slovenských a zahraničných 
podnikateľských subjektov 

• prezentovať voľné výrobné kapacity 
a obchodné príležitosti slovenských 
podnikateľských subjektov

• získať nových kooperačných partnerov 
pre slovenské podnikateľské subjekty

• podporiť exportné možnosti pre 
slovenské podnikateľské subjekty 
v rôznych sektoroch 

• rozšíriť subdodávateľské siete vybraných 
zahraničných spoločností slovenskými 
podnikateľskými subjektmi pre vybrané 
zahraničné spoločnosti
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SLužBy PRE PoDnIKATEľoV

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
zabezpečuje komplex služieb pre slovenských exportérov 
a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu 
a výrobnú spoluprácu. 

PRIoRITné oBLASTI PoDPoRy ExPoRTu
• sprostredkovanie konkrétnej ponuky 

slovenských výrobkov na zahraničné 
trhy a zahraničných dopytov do 
tuzemského podnikateľského prostredia

• organizovanie a sprevádzanie 
podnikateľských misií v zahraničí 
a na Slovensku

• poskytovanie konzultačného 
a vzdelávacieho servisu zameraného na 
podporu exportu slovenských výrobkov

• sústreďovanie informácií o zahraničných 
trhoch, medzinárodných tendroch 
a iných atraktívnych podujatiach v 
zahraničí

• účasť na slovenských a zahraničných 
veľtrhoch a výstavách s cieľom aktívnej 
propagácie slovenského podnikateľského 
prostredia, slovenských výrobcov 
a ich výrobkov

• efektívna koordinačná činnosť 
s inštitúciami zainteresovanými 
do proexportnej politiky SR

VZDELáVAnIE ExPoRTéRoV
PRoExPoRTná AKADéMIA SARIo (PAS) 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií 
a obchodu výrazne posilnila informačné 
a vzdelávacie aktivity pre slovenské firmy 
v oblasti podpory exportu organizovaním 
rôzne tematicky a teritoriálne zameraných 
seminárov na podporu exportu. 
Proexportná akadémia SARIO 
si kladie za cieľ zvýšiť informovanosť najmä 
malých a stredných podnikov 
o všetkých aspektoch medzinárodného 
obchodovania, zaužívaných praktikách 
v obchodnej komunikácii a tiež špecifikách 
obchodovania na jednotlivých zahraničných 
trhoch.
—
čo ZíSKATE?
• praktické a cenné informácie užitočné 

pre medzinárodné obchodovanie a Váš 
prienik na zahraničné teritóriá

• priamu prezentáciu úspechov iných 
firiem na zahraničných trhoch a ich 
know how z praxe

InFoRMAčné A PoRADEnSKé SLužBy
PoRTáL PRE ExPoRTéRA 
ExPoRT.SLoVEnSKo.SK
Portál pre exportéra je orientačným 
bodom v možnostiach štátnej podpory 
pre internacionalizáciu slovenských 
podnikateľov. Portál prináša komplexné
informácie o službách pre exportérov, 
o možnostiach financovania vývozu 
a poskytuje základné informácie 
o technikách v zahraničnom obchode. 
Na jednom mieste združuje informácie 
o aktuálnych podujatiach, projektoch, 
veľtrhoch a výstavách či zahraničných 
cestách pre podnikateľov od tucta 
zapojených štátnych inštitúcií 
a agentúr.
—
čo ZíSKATE?
• informácie združené na jednom mieste
• príležitosť získať informácie 

o možnostiach financovania exportu
• informovanosť o aktuálnych podujatiach 

a projektoch

PoRTáL ExPoRTnýCH
A KooPERAčnýCH MožnoSTí
Portál Exportných a kooperačných 
možností umožňuje registrovaným 
slovenským subjektom bezplatné 
zverejnenie ponuky tovaru, služieb alebo 
iných kooperačných aktivít so zahraničným 
subjektom. Každý inzerát je platný 60 dni. 
Registrácia užívateľa je platná 1 rok. 3 dni 
pred uplynutím platnosti registrácie alebo 
inzerátu je možné účinnosť obnoviť. Portál 
zabezpečuje aktívnu komunikáciu medzi 
domácimi a zahraničnými podnikateľskými 
subjektmi v oblasti vzájomnej kooperácie 
prostredníctvom ponúk a dopytov.
—
čo ZíSKATE?
• možnosť uviesť svoje požiadavky na tovary 

a služby, spoluprácu na dobu 60 dní
• príležitosť nájsť si vhodného 

zahraničného dodávateľa alebo partnera
• priestor na prezentáciu svojich voľných 

výrobných kapacít a subkontraktačných 
ponúk
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KonTAKT

 V prípade ak budete mať otázky kontaktujte priamo 
Odbor zahraničného obchodu na adrese trade@sario.sk.

PonuKy A DoPyTy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
sprostredkuje konkrétne ponuky slovenských výrobkov 
na zahraničné trhy a informuje o zahraničných dopytoch 
slovenské subjekty.

InFoRMáCIE o TEnDRoCH 
A MEDZInáRoDnýCH PRojEKToCH 
Poskytujeme slovenským podnikateľským 
subjektom informácie o verejných 
i súkromných výberových konaniach 
(tendroch na európskej aj celosvetovej 
úrovni, ako sú dodávky tovarov a služieb 
pre zahraničný verejný alebo podnikateľský 
sektor) ale aj o projektoch Informačných 
centier zahraničnej rozvojovej spolupráce 
(spravidla určené pre verejné obstarávanie 
na dodávku tovarov a služieb do krajín 
tretieho sveta, financované zo zdrojov 
nadnárodných subjektov).

KonTAKTujTE náS
SARIO pomáha slovenským aj zahraničným 
firmám získať tie najlepšie príležitosti 
spolupráce, join–venture, subkontraktingu, 
technologickej kooperácii, R&D, výmene 
know–how, obchodnej výmeny a podobne.
—
Kontaktovaním SARIO na adrese 
trade@sario.sk začína SARIO riešiť Váš 
dopyt. Riešenie dopytov podnikateľských 
subjektov z domáceho prostredia ako aj 
zo zahraničia sú na základe požiadaviek  
zadávateľa dopytu vyhľadané spoločnosti 
na potenciálnu kooperačnú spoluprácu.

oBCHoDno–EKonoMICKé 
FóRA, PoDnIKATEľSKé MISIE, 
KooPERAčné RoKoVAnIA 
Organizátorom týchto podujatí je SARIO 
v spolupráci so zastupiteľskými úradmi 
v zahraničí ako aj s inými partnerskými 
inštitúciami. Ich cieľom je podpora v oblasti 
vzdelávania a informovanosti o odborných 
aspektoch a metódach medzinárodného 
obchodovania, cieľovou skupinou sú 
prevažne malí a strední podnikatelia. 
Na základe indikácie záujmu slovenského 
podnikateľského prostredia o vybrané 
teritóriá, SARIO pripravuje informácie 
ekonomického charakteru, ktoré 
napomáhajú firmám v rozhodovacom 
procese pri prieniku na vybrané teritóriá 
a tiež poskytujeme koordinačný 
servis a kontakty.

ÚčASť nA VEľTRHoCH
A VýSTAVáCH V ZAHRAnIčí
Účasť na veľtrhoch a výstavách je 
významným nástrojom na podporu exportu 
slovenských podnikateľských subjektov. 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky v rámci priamej podpory účasti 
na vybraných veľtrhoch a výstavách rôzne 
sektorovo zameraných v zahraničí hradí 
náklady na vybudovanie spoločného 
slovenského stánku, v ktorom sa slovenské 
firmy môžu prezentovať.
—
Viac o svetových výstavách a veľtrhoch 
a možnosti zapojenia sa môžete nájst 
na www.sario.sk.
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