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CEZHRANIČNÉ PODNIKANIE
V dnešnom svete už expanzia podniku za hranice štátu nie je
výsadou veľkých firiem ale stále častejšie aj menších alebo
stredných spoločností. Ponúknuť svoj tovar a služby v inej
krajine nie je také zložité ako v minulosti a počiatočné
investície sa môžu aj mnohonásobne vrátiť. K úspešnému
výsledku sú však potrebné mnohé faktory – nájsť obchodných
partnerov alebo investorov, overiť podnikateľské prostredie,
zákonné požiadavky na obchodovanie a zistiť informácie o
potrebných licenciách a povoleniach, vyhľadať vhodné
nehnuteľnosti či spôsoby financovania atď.
Nakoľko sa naša spoločnosť zameriava v prvom rade na korporátne služby pri cezhraničnom podnikaní,
rozhodli sme sa uverejniť krátky prehľad organizácii, ktoré Vám môžu pomôcť pri vyhľadávaní vhodných
obchodných partnerov. Niektoré sú dobre známe, iné menej, no všetky poskytujú užitočné informácie
alebo prevádzkujú databázy, ktoré sa Vám môžu hodiť pri rozšírení svojho podniku za hranice SR.
Enterprise Europe Network
www.enterprise-europe-network.sk
•

ponúka bezplatné služby, napr. vyhľadávanie obchodných partnerov cez Databázu ponúk na
partnerstvo alebo pomoc pri financovaní z európskych fondov a štátnych programov. Databáza
technologických ponúk a požiadaviek obsahuje množstvo nových technológií vyvinutých v
európskych programoch pre výskum a vývoj technológii, ktoré možno takisto bez poplatku
vyhľadať.

SARIO
www.sario.sk
•

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou
Ministerstva hospodárstva SR, podporuje export slovenských spoločností, pomáha hľadať
obchodných partnerov, asistuje investorom na Slovensku a organizuje obchodné misie do celého
sveta.

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
www.samp-msp.sk
•

pomáha pri podnikaní, kvalifikácii aj rekvalifikácii, zastupuje záujmy slovenských podnikateľov v
medzinárodných organizáciach, usporadúva kurzy a semináre
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Slovenská obchodná a priemyselná komora
web.sopk.sk
•

zabezpečuje obchodné ponuky, ponuky spolupráce a poskytuje účasť na seminároch a
obchodných misiach s medzinárodnými partnermi a priestor pre nadviazanie kontaktov. Navyše
obsahuje informácie o fondoch, smerniciach a direktívach EÚ regulujúcich podnikanie a obchod,
vydáva unifikovaný colný doklad – karnet ATA, ktorý umožňuje dočasný vývoz bez povinnosti
jeho držiteľa skladať colný dlh a platiť poplatky v krajine určenia, organizuje odborné semináre.

Slovak Business Agency
www.sbagency.sk
•

podporuje podnikanie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni ako aj medzinárodnú expanziu,
poskytuje mikropôžičky a finančné služby, vzdelávanie, poradňu a napríklad aj súťaže pre
startupy.

Východoslovenská investičná agentúra
www.agenturavia.sk
•

organizuje medzinárodné podnikateľské fóra, poskytuje kontakty s investormi, asistuje pri
vyhľadávaní obchodných partnerov, organizuje odborné semináre a poskytuje poradenstvo pri
budovaní siete subdodávateľov
JUDr. Soňa Šallai
Marec 2017
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