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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 
 

Divízia priamych zahraničných investícií  agentúra SARIO  
 
Na odbor priameho marketingu sme v priebehu roku 2005 vypracovali kvalifikované odpovede na viac ako 
850 dopytov potencionálnych zahraničných investorov v telefonickej, emailovej, či faxovej podobe, 
z ktorých sa vygenerovalo presne 110 zaregistrovaných investičných projektov, ktoré boli postúpené 
projektovým manažérom odboru riadenia projektov. Pracovnici odboru priameho marketingu sa tiež 
podieľali na riadení 14 projektov a z toho sa úspešne zrealizovali 2 investične projekty. Zaujímavý je iba 
Datalogic. 
 
Na odbor priameho marketingu sme vykonali celkom 255 odborných prezentácií pre investorov z rôznych 
krajín. Náš odbor vytvoril a priebežne aktualizoval analýzy o Daniach, odpisoch a odvodoch, Trhu práce, 
Investičných nákladoch, Makro-ekonomických ukazovateľoch, Založenie firmy v SR, Stavebný proces. 
Odvetvové analýzy za Centrá zdieľaných služieb, ICT, Farmáciu a Biotechnológie, Cestovný ruch. 
Vypracovali sme odborné prezentácie o investičných podmienkach v Slovenskej republike tématicky 
zamerané na jednotlivé priemyselné odvetvia ako sú automobilový, elektrotechnicky, chemicky a 
potravinársky.  
 
Odbor priameho marketingu v spolupráci s divíziou štrukturálnych fondov EÚ vypracoval žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na projekt Investment Developmnet of Slovak and Austrian Regions 
(IDOSAR) v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko - Slovenská republika ,Priorita l, 
Opatrenie :2, ktorého cieľom je rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblastiach: shared services centres, 
zákaznícke centrá, informačných technológií a vývoja softwaru, biotechnológii a farmácie, cestovného 
ruchu. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Agentúra na podporu 
regionálneho rozvoja oznámili dňa 31.05.2005 schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z prostriedkov fondu ERDF a štátneho rozpočtu pre náš projektový návrh vo výške 1 196 8900 Sk z ERDF na 
pokrytie 50% celkových oprávnených nákladov a 1 196 800 Sk zo štátneho rozpočtu na pokrytie 50 % 
celkových oprávnených nákladov. V rámci projektu IDOSAR je realizácia jednotlivých aktivít naplánovaná 
na rok 2006. 
 
Odbor aktívne participoval na viacerých pro-investične zameraných seminároch a fórach, kde prezentoval 
pre potencionálnych investorov investičné prostredie Slovenska:   
 

Podujatie Charakter Krajina Termín 

OST EUROPA FORUM Prezentácia investičného 
prostredia Slovenska 

Nemecko, 
Regensburg 

20.-21.1.2005 

Kompaktwissen 
Tschechien und Slowakei 

Prezentácia investičného 
prostredia Slovenska 
a možnosti hľadania 
dodávateľov. 

Nemecko, Mníchov 8.-10.1.2005 



 

Econet Platform Prezentácia investičného 
prostredia a podpory 
podnikania 

Rakúsko, Vieden 30.3.2005 

Hannover Messe Prezentácia investičného 
prostredia SR. 

Nemecko, 
Hannover 

10.-15.4.2005 

ARGE 28 – OPPORTUNITA 
A MISURA D´IMPRESA 

Prezentácia investičného 
prostredia pre talianskych 
podnikateľov 

Taliansko, Udine 20.4.2005 

Econet Platform Prezentácia investičného 
prostredia a podpory 
podnikania. 

Rakúsko, Viedeň 27-28.4.2005 

Unternehmerforum zur 
Automobilindustrie in 
Tschechien und der 
Slowekei 

Prezentácia investičného 
prostredia Slovenska 
a možnosti hľadania 
dodávateľov. 

Nemecko, 
Wuppertal 

28.6.2005 

FDI in Centrope Workshop o podpore Regiónu 
a možnosti čerpania SF  

Rakúsko, Viedeň 6.9.2005 

Wirtschaftstag Slowakei 
- Der Tatra Tiger wächst 
weiter  

Prezentácia investičného 
prostredia a výhod 
investovania na Slovensku 

Nemecko, Frankfurt 
nad Mohanom 

12.9.2005 

 
 
 
      Odbor riadenia projektov v roku 2005 poskytoval komplexné investičné služby a aktuálne informácie 
o podnikateľskom prostredí  pre zahraničných investorov v nasledovnej štruktúre: 

a) Zabezpečili sme odborné poradenstvo a konzultácie o investičnom prostredí na Slovensku, t.j. o 
legislatívnych, daňových, colných a obchodných podmienkach v Slovenskej republike, ako aj o 
základných legislatívnych krokoch pri etablovaní nového podniku v Slovenskej republike pre 
potenciálnych zahraničných investorov 

 
b) Poskytli sme nasledovné služby pre investorov: tlmočenie a odborné preklady, identifikovali sme 

najvhodnejšie lokalíty a nehnuteľnosti pre implementáciu investičných zámerov zahraničných 
investorov a vykonali sme obhliadky nehnuteľností (voľné výrobné haly a pozemky), etablovaným 
investorom boli poskytnuté tzv. „follow up“ služby, zorganizovali sme  množstvo stretnutí 
s orgánmi samosprávy a štátnej správy. 

 
c) Vypracovali sme rôzne marketingové štúdie zamerané na vyhľadanie vhodných slovenských 

subdodávateľov  ako aj rešerše zamerané na informácie o konkurenčných firmách, ekonomické 
a demografické analýzy jednotlivých regiónov šitých na mieru podľa požiadaviek potenciálnych 
investorov. 

 



 

       Za obdobie 1. – 4. štvrťrok 2005 sme aktívne participoval na  zrealizovaní celkom 48  investičných 
projektoch, a tým sme zabezpečili prílev priamych zahraničných investícií v nasledujúcom období 
v celkovej plánovanej výške 692,4 mil. Eur (26 310 mil. Sk) a vytvorenie 7.219 nových pracovných miest 
s plánovanou expanziou na 9.463 miest.  
 
      Podľa priemyselných odvetví najviac projektov sme zrealizovali v strojárskom priemysle (10 projektov), 
v priemysle gumárenskom a výrobe plastov (10), v elektrotechnickom priemysle (8), kovospracujúcom 
priemysle (6), v drevárskom, nábytkárskom a papierenskom priemysle (6), v automobilovom priemysle (4), 
informačných technológiách a call centrách (2), v textilom priemysle (2).   
 
      Pokiaľ ide o umiestnenie investícií do jednotlivých krajov tak najviac projektov sa realizovalo 
v nitrianskom kraji (12 projektov), v košickom a v trenčianskom kraji (á 7), bratislavskom, v trnavskom 
a banskobystrickom kraji po 5 projektov, v prešovskom (4) a v žilinskom (3).   Detailné informácie 
o zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.1. 
 
       V súčasnosti asistujeme pri implementácii celkom 140 zaregistrovaných investičných projektov, ktoré sú 
v rôznych fázach rozpracovania. Podľa krajiny pôvodu máme najviac rozpracovaných projektov  z Nemecka 
(24), z USA (14), Taliansko (14), Veľká Británia (14), Španielsko (9),  Francúzsko (8), Rakúsko (7), Japonsko 
(5),  Kórea (5), Belagicko (4), Švédsko (4), Dánsko (3), Kanada (3), Holandsko (3), India (1) a iné krajiny. Podľa 
priemyselných odvetví je na prvom mieste priemysel automobilový (39 projektov), chémia, plasty 
a gumárenský priemysel (18), elektrotechnický (20), strojársky(13), kovoobrábací (8), drevospracujúci (4), 
potravinársky (4), informačné technológie a služby (6),  hutnícky (3), papierenský (3), IT, služy a logistické 
centrá (9) a iné. 
       Na základe Uznesenia vlády č. 1217 zo 17.decembra 2003 k Národnej stratégii podpory investícií boli 
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva SR uložené úlohy týkajúce sa návrhu novelizácie zákona 
o investičných stimuloch a súvisiacich predpisov ako aj návrhu novelizácie zákona o podpore na zriadenie 
priemyselných parkov. Vypracovali sme  a predložili ako iniciatívny návrh dokumentu „Pravidlá v oblasti 
poskytovania individuálnej štátnej pomoci pre invetorov“. Pri vypracovaní tohto dokumentu sme 
vychádzali z analýzy legislatívneho rámca podpory investícií v SR, z praktických skúseností z každodennej 
komunikácie s potenciálnymi zahraničnými investormi, vyhodnocovania požiadaviek investorov, ktoré boli 
podmieňujúcim faktormi realizácie ich investícií na Slovensku ako aj porovnávaním investičného prostredia 
v okolitých konkurenčných krajinách, ktoré súťažili so Slovenskom o získanie danej investície.  
 
      Za 1.- 4. štvrťrok 2005 sme vyrokovali so zahraničnými investormi základné podmienky  týkajúce sa 
realizácie investičných projektov na území Slovenskej republiky a rámec štátnej pomoci, ktoré  viedli k 
podpísaniu Memoránd o porozumení medzi  Ministerstvom hospodárstva SR a investormi . Memorandum 
o porozumení bolo podpísané so spoločnosťami CRW JOI S/A Brazília, DENSO Corporation, Japonsko, Glunz 
& Jensen, A/S Dánsko, Kouei International Holdings, s.r.o, Slovensko, SCA Hygiene Holding Aktienbolag, 
Švédsko, SITEM SLOVAKIA, spol. s r.o., Slovensko, UNOMEDICAL A/S Dánsko, VALEO Slovakia, s.r.o., 
Slovensko, Burgmaier Metaltechnik GmbH+Co KG, Nemecko, MPG Holding Ruská federácia..  
 



 

       V spolupráci s právnym poradcom sme pripravili a negociovali návrhy investičných zmlúv medzi 
investormi a Slovenskou republikou, zastúpenou MHSR, a vypracovali sme doložky finančných, 
ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie v rámci 
investičných projektov HANKOOK, Južná Kórea v Leviciach, Getrag Ford Transmissions GmbH Spolková 
republika Nemecko v obci Kechnec, Visteon Deutschland GmbH, Spolková republika Nemecko v meste 
Nitra, CONTINENTAL AG, Spolková republika Nemecko v meste Zvolen, SITEM SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Slovensko, v meste Spišská Nová Ves,  CRW JOI S/A Brazília v meste Spišská Nová Ves, VALEO Slovakia, s.r.o. 
v meste Košice, Johnson Controls Spolková republika Nemecko v meste Lučenec, Johnson Controls 
Spolková republika Nemecko v meste Trenčín, NESS Slovakia s.r.o. v meste Košice, SCA Hygiene Holding 
Aktienbolag v meste Gemerská Hôrka, UNOMEDICAL A/S Dánsko v meste Michalovce. 
 
      Pracovníci odboru riadenia projektov poskytovali konzultácie potencionálnym aj etablovaným 
zahraničným investorom k vypracovaniu žiadostí o poskytnutie investičných stimulov, ako aj k žiadostiam 
o štátnu pomoc vo forme príspevkov na nové pracovné miesta a vzdelávanie.  
 
      Za 1. polrok 2005 sme vypracovali 6 odborných posudkov k žiadostiam o investičné stimuly podľa 
zákona č. 565/2001  Z.z. o investičných stimuloch pre  investora  Nefab Packaging Slovakia, s.r.o. Bratislava., 
Decodom, spol. s.r.o. Topoľčany, Johnson Controls Lučenec, s.r.o., Visteon Slovakia, s.r.o., Nitra, CRW 
Slovakia s.r.o. Smižany, Kronospan Zvolen, s.r.o., Zvolen, Kronospan Prešov, s.r.o.. Pre neúplnosť 
predložených zákonom požadovaných dokumentov, ktoré sú potrebné k schváleniu žiadosti o štátnu 
pomoc a k vypracovaniu kvalifikovaného odborného posudku, sme po kontrole zaslaných dokumentov 
a prehodnotení žiadostí o štátnu pomoc vrátili späť na MHSR k prepracovaniu žiadosti investorov: FTE 
automotive Slovakia s.r.o., Prešov, Tondach Slovensko, s.r.o. Nitrianske Pravno, Clean Tech Slovakia s.r.o., 
Bratislava, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen, SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o, 
Gemerská Hôrka, Doka Drevo, s.r.o. Banská Bystrica, Tubex Slovakia, s.r.o., Žarnovica, Donghee Slovakia, 
s.r.o. Strečno, Valeo Slovakia s.r.o. Košice, Hysco Slovakia s.r.o. Žilina, Glovis Slovakia, s.r.o. Žilina, Sewon ECS 
Slovakia, s.r.o. Lednické Rovné, HSKF – K Projects, s.r.o. Kočovce, HSKS – K Projects, s.r.o.  Bánovce nad 
Bebravou, Dongi Rubber Belt  Slovakia s.r.o. Považská Bystrica, Matador – Inalfa Dongwon, s.r.o. Dubnica 
nad Váhom. Detailné informácie o žiadateľoch o štátnu pomoc sú uvedené v prílohe č.2. 
 
 

Divízia zahraničného obchodu 
 
Spolupráca s pracoviskami MH SR v zahraničí 
 
Rozhodnutím MH SR Divízia zahraničného obchodu (DZO) prevzala od 1. apríla 2004 operatívne riadenie 
 pracovísk MH SR v zahraničí. Zahraničné zastúpenia sa nachádzajú na zastupiteľských úradoch SR v 48 
krajinách sveta.  
V roku 2005 DZO odborno-metodicky riadila a hodnotila aktivity siete zahraničných zastúpení pre vedenie 
MH SR a SARIO. Hodnotenia jednotlivých obchodných radcov sa uskutočňoval, na základe mesačného 
prehľadu ich aktivít podporujúcich slovenský export a priťahovanie priamych zahraničných investícií do SR. 



 

DZO sa sústreďovala predovšetkým na spoluprácu s obchodnými radcami pri vyhľadávaní exportných 
príležitostí a poradenstvo pre slovenských exportérov. DZO hodnotila aktivity jednotlivých zamestnancov 
ministerstva v cudzine (ZMC) príslušným hodnotiacim stupňom od 1-5. Získané informácie  boli 
analyzované, vyhodnocované a distribuované pre využitie podnikateľským subjektom  a ich profesijným 
zväzom. 
Medzi ďalšie činnosti, ktoré DZO vykonávala v rámci proexpotných aktivít bolo vyhľadávanie potenciálnych 
odberateľov výrobkov a služieb v zahraničí na základe ponúk z podnikateľského prostredia SR. Tiež bola 
poskytovaná individuálna podpora exportu v zahraničí pre začínajúcich exportérov, boli poskytované 
aktuálne exportné informácie ako aj navrhované individuálne exportné riešenia.  
 
Participácia na misiách, seminároch a medzivládnych komisiách 
 
DZO sa aktívne zúčasťňovala v spolupráci s MH SR na organizovaní medzivládnych komisií najmä 
v krajinách, v ktorých štátne subjekty hrajú v ekonomike významnú rolu / MH SR – vláda mesta Moskvy, 
s Bieloruskom, administráciou mesta Sankt Peterburg, so Sverdlovskou oblasťou/. 
Tiež aktívne vystupovala s prezentáciami počas zahraničných návštev prezidenta republiky v Portugalsku, v 
Pobaltských krajinách a v Bulharsku. Semináre boli zamerané na predstavenie investičnej klímy na 
Slovensku a na podporu slovenského exportu. Akcie boli organizované v spolupráci so zastupiteľskými 
úradmi SR v dotknutých krajinách a vystúpenia boli hodnotené miestnymi spoluorganizátormi veľmi 
pozitívne. 
 
Príklady ďalších aktivít  
 

 ZMC a teritorialisti v ústredí vybavili tisícky dopytov zahraničných firiem, ktoré  smerovali  do 
odvetví kovospracovania, textilu, drevovýroby, plastov, gumárenstva, potravinárstva a iných 
odvetví; 

 DZO bola spoluorganizátorom „ Nákupných dní rakúskych podnikov v SR“, ktorých sa zúčastnilo 
viac ako 100 slovenských podnikov. Okrem toho sme spolupracovali s Oesterreich Werbung  pri 
získavaní slovenských podnikov pre obchod s rakúskymi výrobcami a obchodníkmi; 

 Prostredníctvom ZMC sme participovali na objednávkach špeciálnej techniky v značných objemoch 
do viacerých najmä rozvojových krajín. Podrobnosti zo známych dôvodoch nie je možné zverejniť; 

 Úzko sme spolupracovali s Nemecko-slovenskou obchodnou komorou pri rozvíjaní vzájomných 
obchodných vzťahov. Nemecko je náš najväčší obchodný partner ; 

 Aktívne sme sa podieľali na získaní objednávky na 400 ks železničných vagónov do Nórska 
a opravárenské činnosti pre naše podniky; 

 V Portugalsku sme sa významnou mierou zaslúžili, aby viacerí investori umiestnili svoje investície 
v SR; 

 Teritorialisti vybavovali ponuky  od slovenských exportérov predovšetkých od malých a stredných 
podnikov /MSP/, ktorí hľadali nové trhy, výrobnú kooperáciu resp. zahraničného investora. Ako 
príklad spomenieme Teslu L. Hrádok – ponuka digitálnych telefonnych ústrední, Dozateam, Ivánka 



 

pri Dunaji – garážové brány a bezpečnostné systémy, SEZ Krompachy – elektroinštalácia, vypínače 
a mnohé iné. Tiež sme sprevádzali malé slovenské podniky v Nemecku, Írsku;  

 DZO aktívne vyhľadávala menších investorov pre MSP a úzko spolupracovala s Divíziou priamych 
zahraničných investícií. 

 
Najlepší exportér SR v  roku 2005 

Slávnostným odovzdaním ocenení v kruhovej banketovej sále hotela Radisson SAS Carlton v Bratislave sa 
dňa 17.mája 2005 skončil desiaty ročník súťaže „Najlepší exportér Slovenskej republiky“, ktorú Ministerstvo 
hospodárstva SR v spolupráci s EXIMBANKOU SR a SARIO š.p.o.  vyhlásilo v marci tohto roku. Ocenenia 
najúspešnejším exportujúcim firmám odovzdal podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol 
Rusko, generálny riaditeľ Eximbanky Ladislav Vaškovič a generálny riaditeľ SARIO Roman Kuruc. Za Divíziu 
zahraničného obchodu sa podujatia zúčastnil p. Golan, ktorý bol zároveň aj členom hodnotiacej 
komisie.Komisia rozhodla oceniť v každej kategórii bez uvedenia poradia po 3 súťažiacich podnikoch 
a udeliť vzhľadom na opakovane najväčší podiel na exporte Slovenskej republiky zvláštne ocenenie 
spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava.  

Subkontraktačná burza Slovenska 
 
Subkontraktačná burza predstavuje účinný nástroj rozvoja kooperácie slovenských výrobných podnikov 
z oblasti spracovania kovových materiálov, plastov, elektrotechniky a elektronika so zahraničnými 
subjektami najmä zo štátov západnej Európy. Za rok 2005 spracovala burza celkom cca 80 dopytov 
zahraničných firiem. Postupne vytvárala databázu podnikov ponúkajúcich možnosť kooperácie a to vrátane 
technologických možností firiem. Subkontraktačná burza aktívne prezentovala možnosti Slovenska na 
subdodávateľskom kongrese organizovanom formou HONEYWELL v Prahe za účasti zástupcov 5 
stredoeurópskych krajín ako aj na subkontraktačnej konferencii pre firmu GFT v Košiciach. Zástupcovia 
subkontraktačnej burzy sa zúčastnili medzinárodných subkontraktačných výstav v Birminghame a v Paríži 
ako aj na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. 
                                                              
WEB Informačné Centrum SARIO 
 
WEB informačné centrum plánuje poskytovať nasledovné služby: 

 
 Aktuálne informácie od pracovníkov OBEO zo zahraničia o možnosti na   investície, export, služby, 

medzinárodné tendre a projekty alebo tovar zo Slovenska    budú    prichádzať  internetom  v   
reálnom  čase  do   WEB  Informačného Centra SARIO. 

 Promptné automatické vyhodnotenie informácie vo WEB Informačnom Centre SARIO, zatriedenie 
a zaslanie informácie ihneď ďalej e-mailom tomu subjektu, pre ktorého je informácia použiteľná 
pre podnikateľské aktivity. 

 Každý dopyt zo zahraničia sa v priebehu pár sekúnd objaví po automatickom odoslaní e-mailom 
z WEB Informačného Centra SARIO v elektronickej pošte registrovaného klienta na Slovensku. Ak 
bude dopyt napr. na obuv, obdržia e-mail s dopytom všetci registrovaní výrobcovia obuvi. 



 

 Všetky aktivity prebiehajúce vo WEB Informačnom Centre bude zároveň monitorovať štatistický 
SW. 

 Databázu slovenských fyzických a právnických osôb a ich výrobného portfólia. 
 Obchodné kontakty na slovenské podnikateľské subjekty a firmy so sídlom v zahraničí. 
 Aktuálne informácie o požiadavkách na subkontraktačné dodávky pre potencionálnych 

slovenských subdodávateľov. 
 Automatické odosielanie aktuálnych požiadaviek pre vybraných subdodávateľov poskytované ako 

platená služba. 
 Automatizovaná registrácia slovenských subdodávateľov podľa druhu spracovávaného materiálu a 

technologického vybavenia. 
 Zriadenie operačného outsourcingového pracoviska z pracovníkov SARIO zabezpečujúcich kontakt 

s podnikateľmi na Slovensku 
 Rozšírenie aktivít divízie exportu SARIO v oblasti podpory zahraničného obchodu. 

 
 

Správa o činnosti Divízie štrukturálnych fondov EÚ za rok 2005 
 

Odbor administrácie a implementácie projektov EÚ 
 

Referát projektov verejného sektora  
 

 Hlavná náplň činnosti referátu projektov verejného sektora počas roka 2005 bola zameraná na 
plnenie úloh vyplývajúcich z  povinností a  kompetencií SO/RO (Sprostredkovateľského orgánu pod 
riadiacim orgánom – MH SR). V rámci prvej výzvy na predkladanie projektov sa uskutočnilo 
oznamovanie výsledkov hodnotiaceho procesu žiadateľom,  podpisovanie zmlúv schválených 
projektov o poskytnutí NFP. Zo 4 schválených projektov sú 3 vo fáze realizácie, 1 konečný 
prijímateľ ešte vykonáva Verejné obstarávanie. V rámci druhej výzvy na predkladanie projektov   
(06. 06. – 09. 09. 2005) sa uskutočnilo vyhlásenie a  ukončenie prijímania žiadostí, zrealizoval sa  
proces formálnej kontroly vrátane procesu klarifikácie. Ukončilo sa hodnotenie projektov 
externými a internými hodnotiteľmi a 15. 12. 2005 zasadala Hodnotiaca komisia pre posudzovanie 
projektov pre opatrenie 1.2 SOP PS. 

 
 Referát úzko spolupracoval s  RO pre SOP PS (MH SR) v oblasti tvorby a pripomienkovania 

materiálov a  dokumentov súvisiacich s implementáciou a administráciou individuálnych projektov 
pre opatrenie 1.2 SOP PS (Štatút a rokovací poriadok HK, Interný postup – logistika hodnotenia 
žiadostí o poskytnutí NFP, aktualizácia Manuálu riadenia SOP PS, Manuál monitorovania 
a hodnotenia, aktualizácia príručky pre žiadateľa, návrhy nových Hodnotiacich listov, žiadostí 
a osnovy projektu, požiadavky na novú výzvu ) ako aj pri tvorbe procesných postupov (spôsob 
financovania projektov – vinkulácia, úverová zmluva, zmena časového aspektu oprávnenosti 
výdavkov), internej aktualizácie Informačného balíčka pre úspešných žiadateľov a Interného 
manuálu pracovných postupov DŠF EÚ a jeho príloh.  



 

  
 V  rámci napĺňania informačnej úlohy sme informovali potenciálnych žiadateľov o NFP 

o možnostiach čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Úspešní aj neúspešní žiadatelia 
z prvej výzvy boli neustále informovaní o ďalších krokoch v procese implementácie po 
udelení/resp. neudelení NFP a bolo im poskytované odborné poradenstvo pri riešení problémov, 
ktoré sa vyskytli v spomínanom procese. Potenciálnym žiadateľom z druhej výzvy na predkladanie 
projektov boli poskytované odborné konzultácie v  súvislosti s  podávaním žiadostí. Žiadatelia 
s podanými neúplnými žiadosťami boli  vyzvaní na doplnenie na základe procesu klarifikácie.  

 
 Dňa 06. 06. 2005 referát projektov verejného sektora v spolupráci s RO pre SOP PS vyhlásil výzvu na 

predkladanie projektov pre opatrenie 1.2 SOP PS. Uzávierka termínu predkladania žiadostí bola 09. 
09. 2005. Pracovníci referátu pripravili nové hodnotiace tabuľky pre opatrenie 1.2 SOP PS, 
v spolupráci s RO pre SOP PS pripravili novú príručku pre žiadateľa ako aj nové formuláre žiadosti 
a osnovy projektu a všetky dokumenty a prílohy týkajúce sa novej výzvy. V  rámci druhej výzvy bolo 
prijatých 17 projektov v  celkovej výške žiadaného nenávratného finančného príspevku 2 151 513 
407 Sk. Výška alokovaných prostriedkov na  opatrenie bola 729 933 000 Sk. Po uzávierke výzvy 
nasledoval proces formálnej kontroly žiadostí, uskutočnený v dňoch 12. 09. – 19. 09. 2005, počas 
ktorého boli zistené formálne nedostatky všetkých podaných žiadostí. Žiadatelia boli dňa 27. 09. 
2005 vyzvaní na odstránenie nedostatkov prostredníctvom klarifikácie do termínu 11. 10. 2005.  

  
 Dňa 13. 12. 2005 sa ukončilo hodnotenie projektov externými a internými hodnotiteľmi a 15. 12. 

2005 zasadala Hodnotiaca komisia pre posudzovanie projektov v rámci druhej výzvy na 
predkladanie projektov opatrenia 1.2 SOP PS.  

 
 Pracovníci referátu sa úzko podieľali aj na kontrolách na mieste vykonávaných pracovníkmi DŠF EÚ 

u konečných prijímateľov pomoci v súvislosti s podaním žiadosti KP o platbu.  
 

Referát  projektov súkromného sektora  
 

 Hlavná náplň činnosti referátu bola zameraná na zabezpečenie aktivít spojených s implementáciou 
a administráciou opatrenia 1.5 SOP PS.  

 
Nosné aktivity referátu sa týkali oblasti prípravy uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP s príjemcami 
pomoci v rámci prvej výzvy na predkladanie projektov: 
  

• oznamovanie výsledkov hodnotiaceho procesu úspešným a neúspešným žiadateľom 

• prípravy podkladov k zmluvám o poskytnutí NFP 

• uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP s príjemcami pomoci  

• riešenie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP 

• pracovníci referátu taktiež pripravovali dokumenty súvisiace s  vyhlásením novej výzvy na 
predkladanie projektov v rámci súkromného sektora 



 

 
 V priebehu mesiacov jún – júl bolo uzatvorených 19 zmlúv o poskytnutí NFP s príjemcami pomoci. 

V nadväznosti na uzatvorenie zmlúv o poskytnutí NFP referát úzko spolupracoval pri monitorovaní 
realizácie projektov, zadávaní a aktualizácii údajov do ITMS. Na základe Žiadostí o  povolenie 
vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP v súvislosti s realizáciou projektov pracovníci referátu 
vypracovávali odborné posudky a pripravovali pracovné stretnutia za účasti zástupcov RO, ktorých 
výsledkom boli odporúčacie, resp. zamietacie stanoviská k Žiadostiam o povolenie vykonania 
zmeny v zmluve o poskytnutí NFP. Následne pripravovali dodatky k zmluvám o  poskytnutí NFP. 
Dodatky boli taktiež pripravené aj v súvislosti s usmerneniami RO.  

 
 Príjemcom pomoci bolo poskytované odborné poradenstvo v súvislosti s uzatváraním zmlúv 

o poskytnutí NFP a  povinnosťami vyplývajúcimi zo zmlúv – problematika monitorovania 
projektov, zmeny v zmluve. Referát zabezpečoval informovanosť širokej verejnosti aj v oblasti 
všeobecných informácií o čerpaní pomoci v rámci        ŠF EÚ. 

  
 Referát spolupracoval s  RO pre SOP PS (MH SR) v  oblasti tvorby a pripomienkovania materiálov a 

 dokumentov súvisiacich s  implementáciou a administráciou grantových schém pre opatrenie 1.5 
SOP PS a schémy pomoci de minimis (Štatút a rokovací poriadok HK, Interný postup – logistika 
hodnotenia žiadostí o poskytnutí NFP, aktualizácia Manuálu riadenia SOP PS, Manuál 
monitorovania a hodnotenia, aktualizácia príručky pre žiadateľa, návrhy nových Hodnotiacich 
listov, žiadostí a osnovy projektu, požiadavky na novú výzvu) ako aj pri tvorbe procesných 
postupov (spôsob financovania projektov – vinkulácia, úverová zmluva, zmena časového aspektu 
oprávnenosti výdavkov), internej aktualizácie Informačného balíčka pre príjemcov pomoci a 
Interného manuálu pracovných postupov a jeho príloh.  

 
 Pracovníci referátu taktiež analyzovali dokumenty súvisiace s novým programovacím obdobím 

2007 – 2013 a poskytovali návrhy na zefektívnenie čerpania finančných prostriedkov v budúcom 
období. 

 
Referát monitoringu a ITMS 

 
 Referát monitoringu a ITMS (ďalej len RMI) zabezpečuje monitorovaciu činnosť súvisiacu s 

implementáciou a hodnotením postupu realizácie projektov financovaných zo        štrukturálnych 
fondov EÚ v administrácii SARIO. 

 
 S účinnosťou od  2. septembra 2005 došlo k  prehodnoteniu a následnej zmene organizačnej 

štruktúry Divízie štrukturálnych fondov EÚ. V súvislosti s uskutočnenou zmenou sa aktualizovali 
pracovné náplne pracovníkov RMI. 

 



 

 V  1. polroku 2005 sa projekty v rámci opatrení 1.2 a 1.5 SOP PS ešte nerealizovali, preto činnosť 
RMI spočívala  výlučne v príprave a  študovaní materiálov súvisiacich s monitorovacou činnosťou 
a prácou s IT monitorovacím systémom (ďalej len ITMS):  

• Manuál Riadiaceho orgánu SOP PS   

• Manuál monitorovania a hodnotenia  

• Manuál kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo ŠF  

• Príručka ITMS 
 
V roku 2005 bola pracovná náplň RMI zameraná na nasledovné oblasti ITMS:  

 

• Testovanie ITMS  verzie 2.1 (apríl 2005)  

• Štúdium príručky k ITMS (júl 2005) 

• Špecifikácia prístupov do ITMS pre DŠF EÚ (júl 2005)  

• Pripomienkovanie práce v ITMS cez web   (august 2005)   

• Práca s ostrou verziou ITMS 2.2  (august 2005)  

• Zhodnotenie funkčnosti ostrej verzie ITMS (september 2005)  

• Zadávanie údajov a registrácia projektov prijatých Žiadostí o  NFP do ITMS (september 
2005) 

• Školenie ITMS na návrh štruktúry OLAP kociek, pripomienkovanie navrhovaných OLAP 
kociek (september, október 2005) 

• Špecifikácia prístupov do ITMS pre DŠF EÚ (november 2005) 

• Analýza a špecifikácia indikátorov pre RO, potrebných pre zadefinovanie do ITMS 
(november 2005)  

• Školenie ITMS v oblasti finančné riadenie (december 2005) 

• Školenie ITMS pre prácu s OLAP kockami (december 2005)  

• Testovanie ITMS  verzie 2.3 (december 2005) 

• Testovanie OLAP kociek v oblasti správy projektov a finančného riadenia (december 2005) 

• Pripomienkovanie a práca v ostrej verzii ITMS 2.3 (december 2005) 

• Zhodnotenie súčasného stavu funkčnosti ostrej verzie ITMS  (december 2005)  
 

 V  júni 2005, po podpisoch a nadobudnutí účinnosti zmlúv o poskytnutí NFP v rámci opatrení 1.2 
a 1.5 SOP PS sa zahájil proces monitorovania realizovaných projektov zadávaním údajov do ITMS, 
súvisiacich so začiatkom a samotnou realizáciou projektu (finačný plán, rozpočet, míľniky, 
indikátory, atď). 

 
 V rámci opatrenia 1.2 SOP PS „Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry“ sa realizujú 

a monitorujú 4 projekty, v rámci opatrenia 1.5 SOP PS „Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR“ 
sa realizuje a monitoruje 19 projektov (v rámci „Schémy štátnej pomoci podpory medzinárodnej 
spolupráce“ 6 a  v  rámci „Schémy podpory medzinárodnej spolupráce - schémy pomoci de 
minimis“ 13 projektov).   



 

 
 V  3. a  4. štvrťroku 2005 spočívala činnosť RMI najmä v sledovaní realizovaných projektov, zbere a 

spracovaní údajov potrebných pre monitorovanie od KP/PP, ako aj od ICPK (hlásenia o začiatku, 
priebehu a ukončení realizácie projektov) a ich následnom vyhodnocovaní v súlade so schváleným 
harmonogramom projektu.  

 
 RMI pravidelne organizuje so zástupcami Riadiaceho orgánu a  Platobnej jednotky mesačné 

monitorovacie stretnutia, na ktorých analyzuje stav realizácie zazmluvnených a realizovaných 
projektov v rámci opatrení 1.2 a 1.5 SOP PS. 

 
 RMI sa taktiež priebežne podieľa na aktualizácii web stránky DŠF EÚ: 

 

• príprava materiálov pre výzvu k opatreniu 1.2 SOP PS a ich umiestnenie na web stránku     
(jún 2005) 

• analýza informačného portálu – www.strukturalnefondy.sk  (august 2005)  

• príprava a zadávanie aktuálnych údajov pre web stránku DŠF EÚ súvisiacich s ukončením 
výzvy k opatreniu 1.2 SOP PS, príprava potrebných dokumentov, otázok a ich následné 
umiestnenie na web stránku (september 2005)  

• aktualizácia  schválených projektov pre opatrenie 1.2 a 1.5 SOP PS (október 2005) 

• odpočet návštevnosti stránok týkajúcich sa DŠF EÚ (január – december 2005) 

• doplnenie FAQ /najčastejšie kladené otázky/ na web (október 2005)  

• úprava web stránky (podľa požiadaviek MH SR) (november 2005)  
 

Odbor finančného riadenia projektov EÚ  
 
Úlohou Odboru finančného riadenia projektov EÚ bolo v  roku 2005 predovšetkým zabezpečenie procesov 
čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov a štátneho 
rozpočtu a následná kontrola ich fyzickej realizácie podľa jednotlivých Žiadostí KP/PP o platbu v rámci 
opatrení 1.2 a 1.5 SOP PS.  
 
Odbor finančného riadenia projektov EÚ zabezpečoval: 

• výkon kontroly fyzickej realizácie projektov  (KFRP) 

• príjem a plánovanie platieb KP/PP 

• vypracovanie odhadov očakávaných výdavkov na úrovni schválených a predpokladaných 
projektov 

• príprava a vypracovanie projektov v rámci TP 

• koordináciu činností  KFRP a plánovania platieb  
 



 

Hlavná činnosť Odboru finančného riadenia za rok 2005 bola zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich z 
„Dohody o splnomocnení“ v oblasti finančného riadenia pre opatrenia 1.2 a 1.5 SOP PS. Ďalšie činnosti, 
ktoré odbor vykonal boli:  
 

 V oblasti výkonu kontroly fyzickej realizácie projektov (KFRP) odbor zabezpečil celý proces od 
prijatia Žiadostí KP/PP o platbu v režime predfinancovania, refundácie a v ich kombinovanej forme, 
až po ich schválenie a zaslanie na RO, kde jednotlivé kroky sa postupne zachytávali do ITMS. 
Samotný výkon kontroly fyzickej realizácie projektov zo ŠF EÚ pozostával z dvoch základných typov 
kontrol. Predbežnej finančnej kontroly, a to 100% administratívnej kontrole a kontrole na mieste.  
Pri vykonávaní administratívnych kontrol bola overená kompletnosť a správnosť žiadostí o platbu 
po vecnej, obsahovej, formálnej a finančnej stránke. Výsledky z jednotlivých administratívnych 
kontrol boli zachytené v Správach z administratívnych kontrol, v Kontrolných listoch 
k administratívnej kontrole, Sumárných kontrolných listoch a  Prehláseniach o overení.  

 
 Odbor vykonal kontroly na mieste, ktorých cieľom bolo overiť, či dodanie tovarov, prác a služieb 

uvedených v predložených žiadostiach o platby bolo skutočne zrealizované. Kontrola na mieste 
skúmala realizáciu platby, súlad uskutočnených prác s harmonogramom prác s finančným plánom 
projektu, súlad uskutočnených prác s podpísanou zmluvou so zhotoviteľom, súlad zrealizovaných 
prác so schválenou dokumentáciou pre stavebné povolenie a s právoplatným stavebným 
povolením, zistenie skutočného stavu zrealizovaných aktivít, ktoré sú definované míľnikmi.  

 
 Vypracoval výsledky z kontroly na mieste, ktoré zachytil v Správach z kontrol na mieste, v 

Kontrolných listoch po vykonaní jednotlivých kontrol na mieste, ako aj v Sumárnych Kontrolných 
listoch k vykonaným kontrolám na mieste. Pri výkone kontroly na mieste neboli zistené 
nezrovnalosti, ktoré by následne bránili vypracovávaniam príslušných Prehlásení o overení a 
predložení na RO, spolu s kompletnou a správnou žiadosťou o platbu a zúčtovacími dokladmi. 
Odbor v rámci výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2005 kontrolnými skupinami vykonal 
na svojej úrovni  9 kontrol na mieste. 

*vrátenie žiadostí o platbu z dôvodu zistených nedostatkov (nesprávne vyplnenie formuláru žiadosti o platbu, nekompletné 
prílohy k žiadostiam o platbu) 

Štruktúra    
SOP PS 

Nástroj 
poskytovania 

pomoci 

Počet 
prijatých žiadostí 

o platbu od 
KP/PP 

Počet 
vrátených žiadostí 

o platbu KP/PP* 

Počet 
zaslaných žiadostí 

o platbu na RO 

Počet 
uhradených 

žiadostí o 
platbu 

Opatrenie 
1.2 

verejný sektor 26 8 18 8 

Schéma štátnej 
pomoci 

12 11 1 1 
 Opatrenie  
        1.5 Schéma pomoci 

de minimis 
13 11 2 1 

 SPOLU 51 30 21 10 



 

 Odbor spracoval analýzu rozpočtového krytia projektov zo ŠF EÚ a zo ŠR v porovnaní 
s predpokladaným finančným objemom schválených projektov v rámci opatrenia 1.2 a 1.5 SOP PS 
na rok 2005, finančné tabuľky pre Programový doplnok SOP PS podľa priorít a opatrení na roky 
2004 – 2006 a analýzy rozpočtového krytia po zohľadnení zmeny kurzu EUR/SKK. Vypracoval 
tabuľky Plánované finančné nároky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv  o  poskytnutí NFP pre RO a 
vypracoval výpočet vnútorných pomerov medzi ERDF a ŠR v  súlade s  Koncepciou financovania 
projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 – 2006. Zostavil odhad 
rozdelenia schváleného NFP KP/PP na jednotlivé roky podľa projektov opatrení 1.2 a 1.5 SOP PS.  

 
 Odbor prijímal Štvrťročné plány platieb od KP/PP a následne vypracovával  sumáre týchto 

štvrťročných plánov a zasielal ich  v stanovenom termíne na PJ. 
 

 Odbor vypracoval odhady očakávaných výdavkov pre Programový dokument  SOP PS podľa 
schválených projektov k  31. 03. 2005,  k  30. 06. 2005, k  30. 09. 2005 a  k  31. 12. 2005 a po 
odsúhlasení  platobnou jednotkou ich predložil na RO.  

 
 Odbor vypracoval a predložil za rok 2004 na RO Žiadosť o platbu za Technickú pomoc limitovanú, 

 za rok 2004 vypracoval projekt Technická pomoc nelimitovaná  a za rok 2005 vypracoval projekt 
Technická pomoc limitovaná. Na základe nového schváleného „Mechanizmu refundovania 
oprávnených výdavkov z Technickej pomoci SOP PS“ aktualizoval „Interný mechanizmus 
refundovania oprávnených výdavkov z TP SOP PS“.   

 
Ostatné činnosti pre opatrenia 1.2 a 1.5 SOP PS súvisiace s plnením úloh implementácie odboru: 
 

 vypracoval návrh Zmlúv o poskytnutí NFP pre verejný sektor s úverom a bez úveru podľa spôsobu 
financovania, kde zapracoval zmeny z Usmernenia č. 8/2004/ŠF aktualizácia č.2,     

 
 zabezpečil podpísanie dodatkov č.1 k  Dohodám o vykonaní práce s externými posudzovateľmi 

opatrenia 1.2 SOP PS a pripravil podklady na refundáciu výdavkov externých posudzovateľov 
žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.2 SOP PS, 

 
 vypracoval a aktívne spolupracoval s ostatnými odbormi  pri pripomienkovaní materiálov (Manuál 

riadenia SOP  PS  verzia č. 4 + prílohy, Mechanizmus  refundovania oprávnených výdavkov z  
Technickej pomoci SOP PS, Zmluva o spolupráci medzi bankou a SO/RO pre SOP PS,  Dohoda 
o plnomocenstve k    SOP PS,  Zmluva o poskytnutí NFP medzi RO a SO/RO za Technickú pomoc), 

 
 poskytoval konzultácie žiadateľom zo súkromného a verejného sektora, týkajúce sa finančných  

otázok, 
  

Vykazované čerpanie finančných prostriedkov za opatrenia 1.2 a 1.5 SOP PS podľa projektov a TP: 
 



 

 v rámci implementovaného opatrenia 1.2 SOP PS „Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry 
(oblasť budovania priemyselných parkov a  výrobných hál)“ boli uhradené platobnou jednotkou 3 
žiadosti konečných prijímateľov o platbu: 

 

Výška uhradenej žiadosti o platbu, z toho: 
Kód projektu KP 

spolu ERDF ŠR 

11110200023 Mesto Poprad 15 739 678,85 12 426 062,25 3 313 616,60 

11110200024 Mesto Snina 35 284 710,- 27 856 350,- 7 428 360,- 

11110200027 Mesto Myjava 1 797 067,50 1 418 737,50 378 330,- 

Celkom 52 821 456,35 41 701 149,75 11 120 306,60 

  

 v rámci implementovaného opatrenia 1.5 SOP PS „Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR“ boli 
uhradené platobnou jednotkou 2 žiadosti príjemcu pomoci o platbu: 
 

• v rámci „Schémy podpory medzinárodnej spolupráce (schéma štátnej pomoci) boli  
refundované finančné prostriedky:  

 

Výška uhradenej žiadosti o platbu, z toho: 
Kód projektu PP 

spolu ERDF ŠR 

11110500005 GLASS LPS, s.r.o. 580 970,- 312 829,99 268 140,01 

 

• v rámci „Schémy podpory medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)“ boli 
refundované finančné prostriedky:  

 

Výška uhradenej žiadosti o platbu, z toho: 
Kód projektu PP 

spolu ERDF ŠR 

11110500003 AMV Slovakia s.r.o. 599 300,- 322 699,28 276 600,72 

 
 v rámci opatrenia „Technická pomoc“  bola na Riadiaci orgán dňa 23. 08. 2005 zaslaná žiadosť 

o platbu za TP limitovanú v sume 3 615 891,- Sk za rok 2004 na refundáciu mzdových výdavkov 
zamestnancov SARIO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS. 
Požadovaná suma  3 615 891,- Sk (z toho 2 711 918,25 Sk z prostriedkov ERDF a 903 972,75 Sk 
z prostriedkov ŠR) bola pripísaná na účet SARIO dňa 13. 10. 2005. 

 



 

Správa odboru PR & Marketing 
 

Najvýznamnejšie pozitíva za rok 2005: 
1. Bush/Putin summit 
SARIO realizovalo najvýznamnejší event v histórii agentúry i odboru PR a marketingu – a to z hľadiska 
komunikácie informácií o podnikateľskom prostredí Slovenska s celosvetovým dosahom. Komplexné 
zabezpečenie eventu znamenalo realizáciu propagačných materiálov v printovej podobe 
o ekonomických úspechoch SR, realizáciu stálej expozície SARIO v presscentre Incheba, spoluprácu na 
príprave odbornej publikácie o reformách SR i multimediálnej prezentácie SR. 
 
2. Subkontraktačná konferencia Getrag Ford Transmissions 
Eventom s najpozitívnejšou odozvou bola subkontraktačná koferencia pre Nemeckú spoločnosť GFT 
v Košiciach. Túto odbor PR a marketingu realizoval pre svojho klienta interne, čoho výsledkom bolo 
celodenná akcia počas ktorej odznelo viacero prezentácií predtaviteľov GFT, US Steel, PP Kechnec, či 
Molex Slovakia. Obsahom boli možnosti podnikania a prílevu investícií na východné Slovensko. V 
druhej časti eventu prebiehali subkontraktačné rozhovory s potencionálnymi slovenskými 
dodávateľmi. 
 
3. Davoské ekonomické fórum – Global Agenda a Landerreport 
Realizovali sme propagáciu investičného prostredia SR prostredníctvom oficiálneho magazínu 
Svetového ekonomického fóra v Davose, Global Agenda ako aj magazínu Landerreport vysielanom na 
nemeckom spravodajskom kanále N-TV. 
 
4. 8. ekonomické fórum Stredoeurópskej iniciatívy 
V rámci aktivít Sterdoeurópskej iniciatívy (SEI) na rok 2005 zastrešovala agentúra SARIO organizačne 8. 
Ekonomické fórum SEI 2005 a Okrúhly stôl ministrov hospodárstva krajín SEI. Ústrednou témou 
ekonomických podujatí bola téma: „Reformy – kľúč ku konkurencieschopnosti Európy“. Toto 
dvojdňové podujatie patrilo organizačne a profesionálne k najtažším a najprepracovanejším riadeným 
udalostiam, ktoré odbor PR a marketingu vo svojej histórii realizoval. 
 

Odbor PR a marketingu je v rámci agentúry SARIO organizačnou jednotkou zodpovedajúcou za oblasti 
korporátnej identity SARIO, prezentácie agentúry SARIO ako aj prezentácie podnikateľského prostredia 
Slovenska s prihliadnutím na oblasti investičného prostredia a potenciálu pre zahraničný obchod. V čase od 
1.1.2005 do 30.12.2005 sme na odbore PR a marketingu vykonávali tieto najvýraznejšie aktivity: 

 
Press Relations na Slovensku a v zahraničí spolu s riadenými mediálnymi udalosťami 

 
Pre pozitívne budovanie Media Relations sme sa v rámci odboru PR a marketingu sústredili na 
zabezpečenie kvalitatívneho i kvantitatívneho nárastu mediálnych výstupov o SARIO v slovenských 
printových i elektronických médiách, spolupracovali sme so zahraničnými médiami ako New York Times, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Construction Investment Journal, European Asian Pacific Business, 



 

Pressburger Zeitung, Newsweek či Christian Science Monitor, realizovali sme niekoľko tlačových konferencií 
zahraničných investorov a rovnako sme sa podieľali na príprave niekoľkých press-visits pre nemecké, 
rakúske a kanadské  svetovo uznávané masové médiá, príprava press-visits pre projekt Centrope. Počas 
Summitu Bush/Putin v Bratislave sme intenzívne zabezpečovali koordináciu a obsahové naplnenie 
sprievodných akcií pre akreditovaných novinárov. Poskytli sme im dostatok publikácií a informačných 
zdrojov zameraných na prezentáciu investičného prostredia, legislatívnej klímy i kvalitatívneho 
informačného servisu v oblasti príchodu nových investorov na Slovensko. V druhej polovici roku 2005 sme 
v rámci štruktúry agentúry vytvorili samostatný odbor pre vzťahy s médiami. Na základe tohto rozhodnutia 
sme sa v rámci odboru PR a Marketingu sekundárne sústredili na poskytovanie súčinnosti pri realizovaní PR 
aktivít a riešení vzťahov s médiami. Naša činnosť sa zamerala hlavne na poskytovanie analýz, odborných 
publikácií a informačného servisu vo forme presskits (foto, elektronické publikácie). 

 
Vydavateľská činnosť 

 
Vzhľadom na fakt, že SARIO koordinuje aj pôsobenie obchodných radcov Slovenskej republiky v zahraničí, 
vytvorili sme im odborné CD-ROM s informáciami z viacerých odvetví a takisto set printových materiálov 
(Informačné letáky, publikáciu Guide to the Slovakia – your business partner) v anglickom jazyku výhradne 
pre ich činnosť (prelom r.2004/2005). Vydavateľská činnosť agentúry SARIO je skutočne diverzifikovaná 
a reflektujeme ňou na potreby klientov, ale vzhľadom na meniace sa vnímanie Slovenskej republiky vo 
svete stále nie je dostatočná. V rámci odboru PR a Marketingu sme realizovali samostatný set publikácií pri 
príležitosti konania Summitu Bush/Putin v Bratislave, ktorá bola jedinou aktivitou tohto druhu z dôvodu 
nedostatočného financovania marketingových, komunikačných aktivít ad hoc v roku 2005. 

 
Reklama 

 
Realizovali sme propagáciu investičného prostredia SR prostredníctvom magazínu Landerreport 
vysielanom na nemeckom spravodajskom kanále N-TV. V novembri sme v spolupráci s Central european 
initiative (CEI) ako spoluorganizátor 8. ekonomického fóra Stredoeurópskej iniciatívy pripravili 
komunikačnú kampaň v denníku Hospodárske noviny. Inzeráty v periodiku (junior page) boli zamerané na 
odkomunikovanie základných informácií o pripravovanom fóre pre relevantné cieľové skupiny. 

 
Riadené udalosti (konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre) 

 
V oblasti riadených udalostí sme realizovali množstvo aktivít, ktoré vo významnej miere prispeli k zvýšeniu 
poznania značky Slovensko v kľúčových teritóriách sveta. Najvýznamnejšie podujatie, ktorým bol Summit 
Bush Putin sme realizovali vo februári 2005. Toto podujatie bolo doteraz najvýznamnejším eventom 
v histórii SARIO i odboru PR a marketingu – z hľadiska komunikácie informácií o podnikateľskom prostredí 
Slovenska s celosvetovým dosahom. Komplexné zabezpečenie eventu znamenalo realizáciu propagačných 
materiálov v printovej podobe o ekonomických úspechoch SR, realizáciu stálej expozície SARIO 
v presscentre Incheba, spoluprácu na príprave odbornej publikácie o reformách SR i multimediálnej 
prezentácie SR. Organizovali sme  aj aktivity ako aktívna účasť zástupcov agentúry na veľtrhu Hannover 



 

Messe 2005, pracovná cesta GR do Japonska, pracovná cesta GR na Taiwan, Islandská obchodná misia na 
Slovensku. Taktiež sme pripravovali konferenciu pre subdodávateľov automobilky KIA v rámci veľtrhu C.S.I. 
v Inchebe. Na tento veľtrh sme  zabezpečili aj prezentačnú expozíciu agentúry. Ďalej sme organizovali 
Islandsko – slovenské business fórum v Bratislave, Taiwanský seminár v Bratislave,  pripravovali sme sériu 
okrúhlych stolov s ministrom hospodárstva pre zahraničných investorov v rámci After Care, spolupracovali 
sme na prípravách pracovnej cesty GR do Portugalska a do Švajčiarska. Aktívne sme sa zúčastnili odbornej 
konferencii venovanej problematike logistiky, ktorú v Bratislave organizovala nemecká spoločnosť BVL 
Bundesvereinigung Logistik ako aj konferencie Slovreal Invest 2005, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 
realizácie veľtrhu Slovreal Invest v Bratislave a mnoho ďalších. V poslednom kvartáli roka odbor realizoval 
event s najpozitívnejšou odozvou – Subkontraktačnú konferenciu Getrag Ford Transmissions a organizačne 
8. ekonomické fórum Stredoeuróspkej iniciatívy. 

 
WEB stránka SARIO 

 
V sledovanom období sme zabezpečovali stálu aktualizáciu projektu web stránky SARIO a implementovanie 
informačného prvku v rámci www.sario.sk – ekonomické správy SITA v dynamickom menu. Web sídlo 
agentúry je základnou komunikačnou bázou v rámci externej komunikácie pre cieľové skupiny ako aj jej 
klientov. 

 
Marketingové analýzy a informačné zdroje  

 
V rámci odboru sme zodpovedali za spracovanie a poskytovanie informácií pre domácich a zahraničných 
klientov SARIO, pre projektových manažérov, a to najmä pre Divíziu priamych zahraničných investícií. Išlo 
o informácie šité na mieru pre každý investičný zámer alebo záujem investora v priebehu rozhodovania 
o realizácii investície. Spracovávali a poskytovali sme makroekonomické informácie, regionálne informácie, 
informácie o investoroch pôsobiacich v SR ako aj informácie o slovenských firmách. V roku 2005 spolu 481 
informačných požiadaviek rôzneho charakteru. Pre potreby všetkých pracovníkov bol na spoločnom serveri 
vytvorený adresár, ktorý obsahuje aktuálne makroekonomické ukazovatele, zákony, publikácie a emailové 
noviny. Realizovali sme aj aktualizáciu makroekonomických údajov na webstránke SARIO. Jednou z úloh 
bolo získavanie informačných zdrojov, ktoré sú prístupné v knižnici a v elektronickej forme na serveri. V r. 
2005 do fondu pribudlo 129 dokumentov a k dispozícii bolo 27 periodík. 

 

Regionálne kancelárie SARIO 
 
Administratíva: 

 systém - ponuka dopyt nehnuteľnosti (dopyt na nehnuteľnosť, registrácia investora, vyhodnotenie 
nehnuteľnosti, ponuka nehnuteľnosti, evidencia) 

 podklady pre zjednotenú databázu SARIO 
 vypracovanie komplexného zoznamu priemyselných parkov + mapa 
 zoznam nehnuteľností + interaktívna mapa nehnuteľností 
 hodnotiaci formulár k žiadosti k PP podľa zákona 193/2001 



 

 databáza kontaktov 
 systém dochádzky a kontroly práce 
 podklady k PP pre SARIO brožúru 

 
Publikácie a materiály:  

Za rok 2005 boli vypracované viaceré materiály alebo štúdie pre interné ale aj externé účely, hlavne pre 
potreby zahraničných investorov. Väčšina týchto materiálov slúži ako podklad pre prezentácie či školenia. 

 všeobecné informácie (stavebníctvo, veličiny, ochranné pásma, infraštruktúra) 
 prezentácia brownfield vs greenfield 
 prezentácia stavebný proces 
 prezentácia developing nehnuteľností (problémy a riešenia) 
 prezentácia Priemyselné parky na Slovensku 

 
Konzultácie , Školenia a konferencie:  

 konzultácie k žiadosti o PP podľa zákona 193/2001 (okolo 60) 
 konzultácie k zriadeniu PP – možnosti podpory zo strany štátu (okolo 50) 
 stratégia budovania PP, stanovenie kritérií, vytipovanie vhodných lokalít 

 

Č. DÁTUM PREDMET ÚČASTNÍCI POPIS 

1 28.4 workshop v BB lokálne spoloč., úrad práce, školstvo 
podpora zamestnanosti - 
ŠF 

2 19.5 PROORAVA lokálne spoločnosti, zástupcovia mesta 
rozvoj regiónu 
Orava/Dolný Kubín 

3 12.9 CPEMIE (zriaď. PP)  
so zreteľom na 
environmentálnu zložku 

4 12.10 Obnova a reg. miest lord of York, primátor BA, dvelop. spol. regenerácia brownfield 

5 22.11 Neogradiensis zástupci mesta Lučenec, PP HU, 
podpora budovania PP 
v danom regióne 

 
1. Spolupráca (mestské zastupiteľstvá, reg. inštitúcie, atď.): 
Spolupráca je hlavne na úrovni samospráv (kataster, obecný úrad, stavebný úrad, úrad práce, ...) ale aj na 
celoštátnej (ministerstvá, SOPK, správa letísk, ...). Taktiež spolupracujeme s privátnymi spoločnosťami 
(stavebníctvo, reality, developing, ...) a majiteľmi nehnuteľností. 
 
2. Sprevádzanie zahraničných investorov: 
Pracovníci odboru sa aktívne podieľajú nielen na vyhľadávaní nehnuteľností, obstarávaní materiálov ale aj 
sprevádzajú Z.I. na obhliadkach nehnuteľností za asistencie PM z centrály v Bratislave. 
 
 



 

Č. DÁTUM INVESTOR PM NEHNUTEĽNOSTI POPIS 

1  Behr 
Lukačovič, 
Kozak 

Partizánske, Ilava, 
Dubnica, Tren. Stankovce 

 

 
3. Investičné projekty (lokálneho charakteru): 

Počas tohto obdobia regionalisti samostatne riadili aj niekoľko investičných projektov hlavne lokálneho 
charakteru respektíve s malým objemom investícií. 

 

Č. DÁTUM PROJEKT PM POPIS 

1 október Danish Plastics Fed. Lukacovic možnosti spolupráce na Slovensku 

2 október Cartopa Lukacovic možnosť podpory projektu zo strany štátu 

3 október GPI Slovensko Lukacovic záujem o brownfield investíciu 
 
4. ponuka nehnuteľnosti (na základe dopytu investora): 

Na základe špecifikácií investora a jeho registrácii sa vypracúva komplexná ponuka nehnuteľností za 
požadovanú oblasť resp. celé Slovensko. 

Č. DÁTUM PROJEKT (DOPYT) PM PONÚKANÉ NEHNUTEĽNOSTI 

1 22.12 Arjowiggins Abrahamova  

2 22.12 Grafinsa Kozak  

3 22.12 Tribrid Limited Chovanec  

4 17.12 Brother Industries Bašistová  

5 15.12 Sarplast Bašistová  

6 14.12 O.M.V. Ostrica  

7 12.12 Gillespie Chovanec  

8 12.12 ADAC Paintbox Chovanec  

9 6.12 Schweighofer Ostrica  

10 6.12 STEEP Plast Chovanec  

11 1.12 ZK Plast Mader  

12 28.11 Debladue Chovanec  

13 24.11 Prager Ostrica  

14 9.11 DS Smith Plastics Lim Hric  

15 8.11 HAY Ostrica  

16 8.11 Makino Ostrica  

17 4/7.11 Garay Kozak  

18 7.11 Valeo Taraba  

19 7.11 Shared Service Centrum Abrahamova  

20 26.10 GESTAMP Šamudovský  

21 19.10 BCD Spa Abrahamova  

22 19.10 Ulstrup Plast Abrahamova  



 

23 13.10 Draexlmaier Bašistová  

24 12.10 Bernecker Taraba  

25 5.10 ELE Kozak  

26 4.10 Cavicontrol Kozak  

27 4/12.10 Bah Svan Vrabik  

28 28.9 GPI Šamudovský  

29 28.9 VITRI ELECTRO Hric  

 
5. Databáza nehnuteľností (nové, obhliadky, aktualizácia): 

Databáza nehnuteľností pozostáva z pozemkov, areálov a objektov hlavne na priemyselné účely, 
minimálne administratíva alebo poľnohospodárska pôda. Z hľadiska vlastníctva sa jedná prevažne 
o nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve, čiastočne aj realitné kancelárie alebo developerské spoločnosti. 
Databáza obsahuje viac ako 300 nehnuteľností za celé Slovensko, pričom väčšina z nich (tzv. aktívne) sa 
priebežne aktualizuje. 

 

Č. DÁTUM NEHNUTEĽNOSŤ DRUH POPIS 

1  Dežerice (okres BN) greenfield Lukačovič, 17 ha 

2  Raven – Považ. Podh. brownfield Lukačovič 

3  KARA - Trenčín brownfield Lukačovič 

4  Prievidza greenfield Lukačovič, 6000 m2 

5  NMnV brownfield Lukačovič, 2000 m2 
 
6. Priemyselné parky (odborné posudky, opatrenie 1.2, zakon 193/2001): 

Žiadosti zo zákona sa posielajú priebežne počas celého roka avšak väčšina bola zamietnutá na základe 
formálnej kontroly, alebo z nedostatku vyčlenených prostriedkov. V roku 2005 bola koncom leta ukončená 
2. výzva opatrenia 1.2. V súčasnosti hodnotiaci proces prebehol a pripravuje sa podpis zmlúv s úspešnými 
žiadateľmi. 

 

Č. DÁTUM PRIEMYSELNY PARK POPIS 

1  Kostolné Kračany (okres DS) žiadosť zo zákona 193/2001, zamietnutá 

2  Prievidza (okres PD) opatrenie 1.2, 2. výzva, prebieha hodnotiaci proces 

3  Kojšov (Okres GL) opatrenie 1.2, 2. výzva, prebieha hodnotiaci proces 

4  Prešov – Záborské (okres PO) opatrenie 1.2, 2. výzva, prebieha hodnotiaci proces 

5  Poltár (okres PT) opatrenie 1.2, 2. výzva, prebieha hodnotiaci proces 

6  Hlohovec opatrenie 1.2, 2. výzva, prebieha hodnotiaci proces 

 
 
 
 
 



 

Odbor kontroly 
 
V roku 2005 bolo v agentúre SARIO vykonaných 6 /šesť/ externých kontrol. Kontroly boli vykonané 
následovne: 
 
1. Správa finančnej kontroly  Bratislava /11.1. – 11.3.2005/ 

 Počet kontrolných zistení 1, porušenie finančnej disciplíny 1 

• zistenie č.1 – porušenie finančnej disciplíny v sume 242.910,-Sk 
              
2. Najvyšší kontrolný úrad SR /7.3. -29.4.2005/ 

 Počet kontrolných zistení 13, z toho žiadne zistenie nebolo porušenie rozpočtovej disciplíny 
 
3. Ministerstvo hospodárstva SR / 3.5. – 31.5.2005 

 Počet kontrolných zistení 14, z toho žiadne zistenie nebolo porušenie rozpočtovej disciplíny 
 
4. Správa finančnej kontroly  Bratislava /7.7. – 31.8.2005/ 

 Počet kontrolných zistení 9, porušenie finančnej disciplíny 9 

• zistenie č. 1 –  porušenie finančnej disciplíny v sume 2.500.000,-Sk              

• zistenie č. 2 –  porušenie finančnej disciplíny v sume  246.798,-Sk                

• zistenie č. 3 –  porušenie finančnej disciplíny v sume  52.500,-Sk       

• zistenie č. 4 –  porušenie finančnej disciplíny v sume 2.936.400,-Sk         

• zistenie č. 5 –  porušenie finančnej disciplíny v sume  275.770,-Sk 

• zistenie č. 6 -   porušenie finančnej disciplíny v sume  900.000,-Sk 

• zistenie č. 7 –  porušenie finančnej disciplíny v sume 1.195.613,-Sk    

• zistenie č. 8 –  porušenie finančnej disciplíny v sume 12.000,-Sk 

• zistenie č. 9 -   porušenie finančnej disciplíny v sume 5.282,-Sk                           
 
5. Ministerstvo financií SR /30.8. – 23.11.2005/ 

 Súčet kontrolných zistení 14, z toho porušenie finančnej  disciplíny 7 zistení: 

• zistenie č. 1 –  porušenie finančnej disciplíny v sume 67.531,50 Sk      

• zistenie č. 2 –  porušenie finančnej disciplíny v sume  959.205,50 Sk         

• zistenie č. 3 –  porušenie finančnej disciplíny v sume  104.166,-Sk       

• zistenie č. 4 –  porušenie finančnej disciplíny v sume  343.800,-Sk 

• zistenie č. 5 –  porušenie finančnej disciplíny v sume 1.911.140,-Sk 

• zistenie č. 6 -   porušenie finančnej disciplíny v sume  190.000,-Sk    

• zistenie č. 7 –  porušenie finančnej disciplíny v sume 124.950,-Sk 
 
6. Ministerstvo hospodárstva SR /26.10. – 24.11.2005/ 

 Počet kontrolných zistení 5, z toho žiadne zistenie nebolo porušenie rozpočtovej disciplíny 
 Žiadne zistenie nebolo tak závažné, aby bolo oznámené orgánom činných v trestnom konaní      



 

 Ku všetkým zisteniam boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
 Všetky opatrenia na nápravu zistených nedostatkov sú splnené, alebo do stanoveného termínu 

bude správa o ich splnení predložená orgánu, ktorý kontrolu vykonal 
 
 
 


