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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 06/01/2015
z 18. februára 2015
ku Plánu oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR
na výstavách/veľtrhoch v zahraniční v roku 2015
a
Vyhodnoteniu oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR
na výstavách/veľtrhoch v roku 2014
číslo materiálu:
predkladateľ: minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. berie na vedomie
A.1.

Plán oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstavách/veľtrhoch v
zahraniční v roku 2015 a Vyhodnotenie oficiálnej účasti Ministerstva
hospodárstva SR na výstavách/veľtrhoch v roku 2014

B. ukladá
ministrovi hospodárstva
B.1

predložiť na rokovanie Rady vlády SR pre podporu exportu a investícii
Vyhodnotenie
oficiálnej
účasti
Ministerstva
hospodárstva
SR
na
výstavách/veľtrhoch v roku 2015
do 31 marca 2016

Predkladacia správa
Materiál Plán oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstavách/veľtrhoch v
zahraničí v roku 2015 a Vyhodnotenie oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na
výstavách/veľtrhoch v roku 2014 je predkladaný ako iniciatívny a na základe jeho zaradenia
do programu Rady vlády SR pre podporu exportu a investícii na december 2014.
Predkladaný materiál pozostáva z dvoch častí.
Prvá časť oboznamuje s plánom oficiálnych účastí Ministerstva hospodárstva SR
(ďalej len „MH SR“) na vybraných výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015. Druhá
časť kvantitatívne vyhodnocuje oficiálnu účasť MH SR na výstavách a veľtrhoch v zahraničí
v roku 2014.
Plán výstav na rok 2015 i vyhodnotenie účasti na výstavách v 2. polroku 2014 boli
predložené do Porady vedenia MH SR dňa 11. decembra 2014.
Plán zohľadňuje Stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov na roky
2014-2020
a možnosti
reálnych
obchodných
transakcií
vo
vzťahu
k účasti slovenských vystavovateľov na výstavách vo vybraných krajinách, ako aj s ohľadom
na efektívnosť vynaložených nákladov na výstavy v mimoeurópskych krajinách a ich
návratnosť vo forme nadviazania potenciálnych obchodných kontraktov.
Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, nakoľko
svojim obsahom a úlohami z neho vyplývajúcimi nezasahuje do kompetencií alebo
pôsobnosti iného rezortu.

Úvod
Predkladaný materiál vychádza z materiálu schváleného Poradou vedenia MH SR dňa
11. decembra 2014 21. „Návrh oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na
výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015 a Vyhodnotenie oficiálnej účasti Ministerstva
hospodárstva SR na výstavách/veľtrhoch v roku 2014“.
Podpora proexportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov, realizovaná
Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) vo forme oficiálnych expozícií na
výstavách v zahraničí, vychádza zo zámeru vytvárať vhodný rámec pre efektívnu a intenzívnu
prezentáciu podnikateľských subjektov v zahraničí, posilňovať vonkajšie ekonomické vzťahy
SR a prezentovať sofistikované výrobky domácej produkcie s vysokou pridanou hodnotou.
MH SR je gestorským rezortom pre realizáciu oficiálnych účastí slovenských
podnikateľských subjektov (spoluvystavovateľov) na medzinárodných veľtrhoch v zahraničí
pre oblasť priemyselnej výroby, okrem služieb, poľnohospodárskych a potravinárskych
výrobkov a cestovného ruchu.
Prostredníctvom oficiálnych účastí na veľtrhoch a výstavách v zahraničí sa vytvára priestor
pre prezentáciu spoluvystavovateľov v národných stánkoch s cieľom zvyšovania exportnej
výkonnosti subjektov a celkovo hospodárstva SR. Oficiálne účasti na medzinárodných
veľtrhoch v zahraničí sú významným nástrojom štátu v oblasti proexportnej politiky
a rovnako v sekundárnom vzťahu plnia úlohu prezentácie SR.
Spoločné expozície v národnom stánku pod záštitou MH SR majú na výstavách umožniť
spoluvystavovateľom za zvýhodnených podmienok predstaviť ich výrobný sortiment a
obchodné ponuky, získať prehľad o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví
priemyslu a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov
a realizácie exportných možností do konkrétneho teritória. Takto získané obchodné kontakty
a konkrétne zákazky by mali prispieť k stabilnému fungovaniu podnikateľských subjektov
pôsobiacich na Slovensku a k udržateľnosti zamestnanosti u spoluvystavovateľov.
Podpora účasti slovenských firiem na výstavách v zahraničí je od druhého polroku 2014
realizovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov formou národného projektu v rámci
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“),
prioritná os 1, opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.3 Podpora
účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách.
V roku 2015 bude podpora realizovaná iba z finančných zdrojov OP KaHR, prioritná os 1,
opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti
slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách.

A. Plán oficiálnych účastí MH SR na výstavách/veľtrhoch v zahraničí
v roku 2015
A.1 Definovanie podpory účasti na výstavách/veľtrhoch v zahraničí
MH SR v rámci priamej podpory účasti na výstavách v zahraničí hradí náklady na
vybudovanie spoločného slovenského stánku (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické
pripojenia), v ktorom sa môžu prezentovať slovenskí mikro, malí a strední podnikatelia
z oblasti priemyselnej výroby. V závislosti od veľkosti stánku na danej výstave sa v jednom
stánku môže prezentovať od 5 do 10 podnikateľov. Spoločný stánok predpokladá bezplatnú
úmernú vystavovateľskú plochu približne 10m2 na jedného vystavovateľa.
Cieľovou skupinou sú mikro, malé a stredné podniky (MSP) so sídlom v SR mimo
Bratislavského kraja pôsobiace v oblasti priemyselnej výroby. Ak firma spĺňa všetky
stanovené podmienky, môže sa prezentovať na neobmedzenom počte výstav.
Slovenským spoluvystavovateľom sa na výstave budú z národného projektu hradiť
nasledovné výdavky:
 bezplatná účasť v rámci spoločnej expozície v národnom stánku počas trvania
výstavy/veľtrhu v zahraničí, ktorá zahŕňa výdavky na návrh a výstavbu výstavného
stánku montáž/demontáž na výstavnej ploche, prenájom výstavnej plochy a
prevádzkové výdavky na chod stánku).
 zabezpečenie prepravy informačných a propagačných materiálov,
 zabezpečenie drobného občerstvenia v rámci národného stánku.
Ostatné náklady spojené s účasťou na veľtrhu napr. cestovné a pobytové náklady za
odborných pracovníkov MSP, stravu, účastnícky (registračný) poplatok, zápis do katalógu
vystavovateľov, prepravné náklady exponátov, resp. náklady súvisiace s nadštandardnými
požiadavkami na dodávateľské služby si budú hradiť spoluvystavovatelia individuálne. Pre
výstavu v Spojených arabských emirátoch, ako jedinú mimoeurópsku výstavu, bola
zadefinovaná výnimka a v rámci národného projektu budú každému spoluvystavovateľovi
hradené i náklady na cestovné a ubytovanie (počas doby trvania výstavy) pre 2 zástupcov
spoluvystavovateľa. Dôvodom je snaha o odstránenie prvotnej bariéry u MSP, ktorou je obava
z vysokých nákladov za účasť na výstave/veľtrhu s otáznou návratnosťou formou
konkrétneho výsledku pri snahe o presadenie sa na mimoeurópskom trhu.
A.2 Výberový proces výstav pre oficiálnu účasť MH SR na výstavách/veľtrhoch
v zahraničí v roku 2015
V rámci prípravy návrhu oficiálnych účastí MH SR na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku
2015 oslovila sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí (bývalá sekcia
zahraničného obchodu) MH SR Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru (SOPK), jej
regionálne zastúpenia, Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO),
Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej Republiky (AZZZ SR),
Republikovú úniu zamestnávateľov Slovenskej Republiky (RÚZ SR), Slovak Business
Agency (SBA), priemyselné komory, zväzy, združenia a sieť zastupiteľských úradov SR
v zahraničí (ZÚ SR) prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
(MZVaEZ SR) s požiadavkou na návrh výstav a veľtrhov pre rok 2015. Výsledkom bol
rozsiahly zoznam viac ako 400 navrhnutých výstav po celom svete.

Z kapacitného hľadiska je MH SR schopné zastrešiť do 20 výstav ročne. Konečný počet
a výber výstav, odsúhlasený Poradou vedenia MH SR dňa 11. decembra 2014, bol výsledkom
dôkladného posudzovania výstav z viacerých hľadísk a to najmä:
- významnosť trhu usporiadajúcej krajiny vzhľadom na slovenský export,
- význam teritória z hľadiska vládneho dokumentu Stratégia vonkajších ekonomických
vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020,
- úspešnosť predošlej účasti na danej výstave,
- prienik záujmov oslovených subjektov a organizácií a podpora čo najširšieho spektra
strategických priemyselných odvetví SR.
Vzhľadom na to, oficiálne účasti MH SR na výstavách/veľtrhoch v roku 2015 budú
financované (refundované) z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast (ďalej len „OP KaHR“) bolo potrebné zohľadniť i ďalšie faktory, ktoré by mohli mať
negatívny dopad najmä na refundáciu výdavkov a to:
- oprávnenosť charakteru výstavy – podmienka OP KaHR
- oprávnenosť spoluvystavovateľa (MSP) – podmienka OP KaHR
- oprávnenosť územia konania výstavy – podmienka OP KaHR
- ohrozenie refundácie z OP KaHR z dôvodu ukončenia programového obdobia (PO)
2007 – 2014
- záujem MSP o účasť na výstavách/ veľtrhoch
V realizácii oficiálnych účastí MH SR na výstavách v druhom polroku 2014, cez národný
projekt financovaný z OP KaHR, sa v súvislosti s podmienkou definície oprávnenosti
spoluvystavovateľa ohraničením iba na MSP, vyskytol neočakávaný problém s naplnením
plánovaného počtu MSP na jednotlivých výstavách. Z pôvodne plánovaného počtu 8
spoluvystavovateľov/výstava boli výstavy priemerne obsadené 5-timi spoluvystavovateľmi,
čo je 69% plnenie plánovaného počtu podporených MSP (v hodnotení nie sú zahrnuté dve
zrušené výstavy; pre viac informácií viď časť B. materiálu). V októbri 2014 teritoriálni
pracovníci OBOS vykonali prieskum predbežného záujmu zo strany MSP o výstavy/veľtrhy
predbežne identifikované ako možné výstavy pre rok 2015. Prieskum ukázal nízky záujem zo
strany oslovených a zároveň oprávnených MSP. Pre nízky záujem zo strany MSP OBOS
pristúpil i k zníženiu plochy pre národný stánok MH SR a to na 50m2 u väčšiny plánovaných
výstav/veľtrhov. Výstavy/veľtrhy, ktoré sa konajú po 31. októbri 2015, neboli do plánu
výstav/veľtrhov pre rok 2015 zahrnuté z dôvodu ukončenia programového obdobia 20072014 a snahy ukončiť finančné operácie a refundácie do konca roka 2015. Plán oficiálnych
účastí MH SR na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015 tvorí prílohu č.1 a prehľad
aktuálneho stavu prípravy výstav/veľtrhov tvorí prílohu č.2.
Prehľad výstav/veľtrhov navrhovaných pre rok 2015 z pohľadu rozloženia v jednotlivých
štátoch a z pohľadu svetového pokrytia:
Prehľad výstav podľa štátov
Počet
Štát
%
výstav
Svetový prehľad výstav
Ruská federácia
3 výstavy
37,50%
Počet
NSR
1 výstava
12,50%
%
výstav
SAE
1 výstava
12,50%
EU
2 výstav
25,00%
Bielorusko
1 výstava
12,50%
Srbsko
1 výstava
12,50%
Europa (mimo EU) 5 výstav
62,50%
Česká republika
1 výstava
12,50%
Ázia
1 výstava
12,50%
Spolu
8 výstav 100,00%
Spolu
8 výstav 100,00%

Zoznam výstav na príslušný rok a výzva na predkladanie prihlášok na účasť na
jednotlivých výstavách je zverejnený na webovej stránke MH SR v sekcii „Zahraničný
obchod a podpora exportu“ podsekcia „Podpora účasti firiem na výstavách“
http://www.mhsr.sk/10893-menu/143364s .
Presný rozpočet oficiálnej účasti MH SR na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku
2015 bude popísaný v národnom projekte Propagácia slovenského priemyselného potenciálu
a poskytnutie bezplatných služieb MSP za účelom ich prezentácie na zahraničných
výstavách/veľtrhoch v roku 2015, ktorý je toho času vo fáze finalizácie.
A. 3 Výberový proces účastníkov na výstavách s oficiálnou účasťou MH SR v roku 2015
V prípade, že o konkrétnu výstavu prejaví záujem väčší počet podnikateľských subjektov,
ako je bezplatná úmerná plocha na jedného vystavovateľa z celkovej dispozičnej plochy
realizovaného stánku na danej výstave, ich účasť v spoločnom stánku môže byť vykonaná na
základe súhlasu vystavovateľa (MH SR) a spoluvystavujúcich subjektov za podmienky, že
existujú dispozičné možnosti na ich začlenenie do spoločného stánku a za podmienky
splnenia podmienok poskytnutia pomoci (kumulácia pomoci atď.). V prípade naplnenia
plánovanej kapacity na konkrétnu výstavu budú ostatní žiadatelia o účasť na výstave zaradení
do zásobníka/čakaciu listinu.
Ak spoluvystavovateľ prejaví v rámci spoločného stánku záujem o väčšiu plochu, ako je
úmerná bezplatná plocha na jedného spoluvystavovateľa z celkovej dispozičnej plochy
realizovaného stánku na danej výstave, pričom dispozičné riešenie stánku umožňuje takejto
požiadavke vyhovieť, môže mu byť bezplatne pridelená väčšia plocha iba na základe súhlasu
vystavovateľa a spoluvystavovateľov za podmienky, že jeho požiadavka negatívne
neovplyvní primeraný nárok na plochu ostatných spoluvystavovateľov a za podmienky
splnenia podmienok kumulácie poskytnutej pomoci.
Ak spoluvystavovateľ prejaví v rámci spoločného stánku záujem o väčšiu plochu, ako je
úmerná bezplatná plocha na jedného spoluvystavovateľa z celkovej dispozičnej plochy
realizovaného stánku na danej výstave a dispozičné riešenie stánku neumožňuje jeho
požiadavke vyhovieť, spoluvystavovateľ hradí všetky náklady na plochu, ktorá presahuje
jeho nárok na pridelenú bezplatnú plochu na jedného spoluvystavovateľa z celkovej
dispozičnej plochy spoločného stánku.
Účasť a oprávnenosť MSP je viazaná na splnenie nasledovných podmienok:
- spoluvystavovateľom musí byť podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý
spĺňa definíciu MSP a je registrovaný v SR so sídlom mimo Bratislavského kraja.
(Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č.
651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy),
- celková výška pomoci de minimis poskytnutá jedinému podniku v priebehu akéhokoľvek
obdobia troch fiškálnych rokov (dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov a prebiehajúceho
fiškálneho roku) nesmie presiahnuť 200 000 EUR,
- zúčastnený podnik nemôže byť podnik v ťažkostiach v súlade s novými usmerneniami na
záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach, ktoré Európska Komisia
prijala dňa 9. júna 2014,
- zúčastnený podnik nemôže byť podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na
základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená
za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

- v rámci odvetvového zamerania, účastníci musia spĺňať podmienky schémy de minimis,
ktorá vychádza z OP KaHR Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti.
Oprávnený predmet podnikania - priemyselná výroba.
Pozn. Účasťou v národnom stánku MH SR bude spoluvystavovateľovi poskytnutá pomoc de minimis podľa
nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie na de minimis (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013“).

A.4 Výberový proces technického realizátora pre oficiálnu účasť MH SR na výstavách
v roku 2015
Výber technických realizátorov, ktorí budú technicky zabezpečovať národné stánky MH SR
na výstavách/veľtrhoch bude vykonaný systémom elektronického verejného obstarávania
(EVO) a elektronickou aukciou v súlade s ustanoveniami zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov. Náklady spojené s technickou realizáciou budú tiež
hradené z OP KaHR prostredníctvom národného projektu.
V rámci každej výstavy/veľtrhu v roku 2015 bude MH SR zastúpené dvomi pracovníkmi.
Výdavky na účasť oboch pracovníkov budú predmetom refundácie z národného projektu pre
výstavy v roku 2015. Jeden z pracovníkov, projektový manažér národného projektu, svojou
účasťou vykoná kontrolu na mieste kontrolou technickej i fyzickej realizácie expozície
v zmysle podmienok národného projektu. Druhý pracovník, sektorový odborník z oblasti
priemyselnej výroby a inovácii v danom predmete výstavy/veľtrhu, zabezpečí informačný
servis o súčasnom stave a možnostiach SR v danom odvetí (video prezentácie, osobné
stretnutie apod.), bude napomáhať pri sprostredkovaní obchodných kontaktov v čase konania
výstavy v danom sektore priemyselnej výroby a inovácii na podnikateľské subjekty, ktoré
nebudú účastné na výstave/veľtrhu ako spoluvystavovatelia apod.

B.
Vyhodnotenie
účasti
Ministerstva
hospodárstva
výstavách/veľtrhoch v SR a v zahraničí v roku 2014

SR

na

V roku 2014 boli oficiálne účasti MH SR na výstavách/veľtrhoch realizované z dvoch zdrojov
t.j. aj podmienky realizácie a účasti spoluvystavovateľov boli odlišné. Zoznam všetkých
výstav/veľtrhov realizovaných v roku 2014 je uvedený v prílohe č. 3. Prehľad stavu realizácie
a následnej refundácie výstav/veľtrhov v druhom polroku 2014 tvorí prílohu č.4.
B.1 Oficiálne účasti MH SR na výstavách/veľtrhoch v 1. polroku 2014
V 1.polroku 2014 bolo financovaných 8 účastí zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej
kapitoly MH SR, pričom na 4 účasti bola hradená iba plocha pre národný stánok MH SR
a nebolo realizované verejné obstarávanie na dodávateľa služieb -technického realizátora.
Oprávnené boli všetky územia t.j. výstavy/veľtrhy konajúce sa v SR i v zahraničí.
Spoluvystavovatelia boli z radov veľkých, stredných, malých a mikro podnikateľov v oblasti
priemyselnej výroby a služieb. Pri zabezpečovaní výstav a oficiálnych účastí MH SR neboli
identifikované organizačné, administratívne alebo iné problémy.
Výstav/veľtrhov sa zúčastnilo spolu 41 podnikateľských subjektov, z toho 25 MSP, čo
predstavuje 61% z celkového počtu zúčastnených podnikateľských subjektov. Tieto MSP
neboli ďalej sledované či by splnili kritériá oprávnenosti z pohľadu OP KaHR v prípade, že
by sa chceli zúčastniť výstavy/veľtrhu refundovaného z OP KaHR. Celkové náklady na
výstavy predstavovali 206 006,76 EUR pričom na 4 výstavy MH SR hradilo iba plochu
a technické pripojenia v celkovej výške 69 295,12 EUR.
B.2 Oficiálne účasti MH SR na výstavách/veľtrhoch v 2. polroku 2014
V 2.polroku 2014 bolo financovaných 6 účastí z OP KaHR prostredníctvom národného
projektu. Pôvodne bolo plánovaných 8 účastí. Jedna výstava bola pre veľmi nízky záujem zo
strany MSP zrušená (Vietnam EXPO 2014) a jedna bola zrušená pre nepriaznivú situáciu
v krajine (International Industrial Forum, Kyjev).
Vzhľadom na nastavenie národného projektu bolo oprávneným územím iba zahraničie.
Spoluvystavovatelia boli z radov stredných, malých a mikro podnikateľov v oblasti
priemyselnej výroby. Pri zabezpečovaní výstav a oficiálnych účasti MH SR boli
identifikované nasledovné problémové oblasti:
- Nedostatočný počet MSP účastných na výstavách/veľtrhoch
- Nedostatočná informovanosť MSP o možnosti zúčastniť sa na výstavách/veľtrhoch
s podporou
Nedostatočný počet MSP účastných na výstavách/veľtrhoch bol spôsobený nutnosťou
vylúčiť zo spoločnej expozície všetkých záujemcov, ktorí nespĺňali podmienky
oprávnenosti. Záujem o výstavy bol veľký no viac ako 70% všetkých žiadostí bolo
zamietnutých z dôvodu sídla podnikateľského subjektu v bratislavskom kraji, veľkosti
podniku a predmetu podnikateľskej činnosti.
Nedostatočná informovanosť MSP je hlavným dôvodom nízkeho záujmu MSP o účasť na
výstavách/veľtrhoch.
Výstav/veľtrhov sa zúčastnilo 38 MSP z pôvodne plánovaných 55 MSP (do tohto údaju nie
sú zarátané dve zrušené výstavy). Celkové náklady predstavovali 237 570,65 EUR (vrátane
platby za plochu na výstavu vo Vietname, ktorá bola zrušená a v rámci zmluvných
podmienok organizátora výstavy nebola vrátená).

B.3 Záver vyhodnotenia
Vzhľadom na krátkosť času od účasti na výstavách/veľtrhoch k súčasnosti nie je možné
uskutočniť hodnotenie z pohľadu efektívnosti (kvalitatívne hodnotenie) t.j. vyhodnotiť počet
uzatvorených zmlúv, počet nadviazaných kontaktov, veľkosť obratu z novovzniknutých
obchodných zmlúv, dopad na celkovú hodnotu exportu SR apod. Toto hodnotenie je možné
urobiť s odstupom minimálne jedného roka a priebežne sledovať po dobu cca 5 rokov od
ukončenia prvého kvalitatívneho hodnotenia výstav/veľtrhov.
Na základe roku 2014 možno porovnať a vyhodnotiť výhody a nevýhody realizácie
oficiálnych účastí z pohľadu zdroja financovania. Financovanie iba zo štrukturálnych fondov
síce predstavuje odľahčenie finančnej záťaže rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva,
no na druhej strane zo štrukturálnych fondov nemožno podporiť všetky podnikateľské
subjekty čo do veľkosti podniku, zo všetkých regiónov SR a zo všetkých podnikateľských
oblastí. Napriek tomu možno hodnotiť oficiálne účasti ako úspešné a pre slovenské
podnikateľské subjekty prospešné.
Výstavy by mali aj v budúcnosti predstavovať jeden z najdôležitejších nástrojov proexportnej
politiky.

Príloha č.1
Zoznam oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015
Č.

Názov výstavy

1 IDEX 2015

2 Metalworking 2015

Dátum a miesto
konania výstavy

Zameranie výstavy

Plocha stánku

22.-26.02.2015
Abu Dhabí (SAE)

Najprestížnejšia výstava na Strednom východe zameraná
na zbrojársku a bezpečnostnú techniku, krízovú techniku,
obrannú techniku a techniku používanú pri prírodných
katastrofách.

50m2

07.-10.04. 2015
Výstava zameraná na obrábanie kovov a zliatin, zváračské
Minsk (Bielorusko)
a kovoobrábacie technológie a metalurgiu.

50m2

3 Hannover Messe

13.-17.04.2015
Hannover (NSR)

4 Mosbuild 2015

14.-17.04.2015
Moskva (RF)

5 Beogradski Sajam Technike

11.-15.05.2015
Belehrad, Srbsko

Najvýznamnejší širokospektrálny medzinárodný veľtrh
zameraný na strojársku výrobu, automobilový priemysel,
technológie a inovácie.
Najväčšia výstava v Európe zameraná na stavebníctvo,
interiérové vybavenie, výrobu okien a fasád, nábytok,
interiérové farby, atď.
Medzinárodný technický veľtrh zameraný na
elektrotechniku, elektroniku, meraciu a regulačnú techniku,
vykurovanie, zváranie, technológie a inovácie, robotiku a
priemyselný výskum.
Výstava zameraná na kovospracujúci priemysel, plasty a
gumárenstvo, strojárstvo a mechaniku, kovoobrábanie a
kovospracúvanie.

80m2

50m2

50m2

6 Metaloobrabotka

25.-29.05.2015
Moskva (RF)

7 Elektro Moskva

08.-11.06.2015
Moskva (RF)

Medzinárodná výstava elektrotechniky, elektroniky
automatizácie a priemyselného osvetlenia

80m2

8 MSV Brno

14.-18.09.2015
Brno (ČR)

MSV Brno je najväčším technologickým veľtrhom v
strednej Európe. Dominantné postavenie na veľtrhu majú
obrábacie a tvarovacie stroje, materiály a komponenty pre
strojárstvo, elektroniku, automatizáciu a meraciu techniku.

100m2

50m2

Predpokladaná
výška pomoci de
minimis na jedného
spoluvystavovateľa
Združenie
bezpečnostného a
obranného priemyslu
SR.
Žilinská regionálna
komora SOPK,
Trnavská regionálna
komora SOPK.
Trnavská regionálna
komora SOPK,
Trenčianská
regionálna komora
SOPK.
Zväz strojárskeho
priemyslu SR, SOPK,
podnikatelia
Žilinskou regionálnou
komorou SOPK
Trenčianská
regionálna komora
SOPK
Zväz
elektrotechnického
priemyslu SR
Zväz
elektrotechnického
priemyslu SR

Príloha č. 2

Monitorovanie realizácie jednotlivých výstav/veľtrhov v roku 2015

Administratívne ukončenie výstavy
Refundácia nákladov pre MH SR
Zaradenie faktúr do ŽoP
Príprava fakturačnej dokumentácie pre ŽOP
Úhrada faktúr technickému realizátorovi
Odsúhlasenie faktúry od technického realizátora
Príjem dodatkových faktúr za plochu, prípojky, energie
Príjem faktúry od technického realizátora
Kontola účasti prihlásených MSP a realizácie stánku
Účasť na výstave
Zabezpečenie účasti MH SR (ZPC)
Úhrada platby za zápis do katalógu výstavy
Úhrada platby za prípojky
Úhrada 2. platby za plochu
Úhrada 1. platby za plochu
Zaslanie záväznej prihlášky na plochu
Ukončenie registrácie účastníkov MSP
Príjem záväzných prihlášok MSP
Identifikácia firiem
Objednanie technických pripojení

IDEX 2015
Metalworking 2015
Hannover Messe
Mosbuild 2014
Beogradski Sajam Technike
Metaloobrabotka
Elektro Moskva
MSV Brno

Rezervácia výstavnej plochy

Výstavy 2015

Príloha č. 3
Zoznam oficiálnych účastí MH SR na výstavách/veľtrhoch v roku 2014
č

1
2
3
4
5
6
7
8

Výstava/veľtrh
Middle East Electricity
Dubaj*
IWA Norimberg*
Mosbuild Moskva
DSA Kuala Lumpur
SOFEX Amman
Elektro Moskva
MSV Nitra*
Metallobrabotka
Moskva*

9 MSV Brno
10
11
12
13
14
15
16

Automechanika Franfurt nad Mohanom
World of Metal - Minsk
FIHAV 2014 Kuba
MIDEST 2014 - Paríž
Electronika - Mníchov
International Industry
Forum - Kyjev**
Vietnam EXPO 2014**

Dátum konania

Plánovaný
Počet
%
počet
zúčastnených Zastúpenie
účastníkov
MSP***
MSP

Plánovaný
rozpočet

Reálne
výdavky

Zdroj
financovania

11.-13. február 2014

5

3

60%

15 039,19

15 039,20

ŠR

07.-10. marec 2014
01.-04. apríl 2014
14.-17. apríl 2014
06.-08. máj 2014
26.-29. máj 2014
20.-23. máj 2014

5
5
5
5
8
x

4
4
3
2
5
x

80%
80%
60%
40%
63%
x

22 925,00

48 219,60
27 550,00
23 850,00
52 631,00
4 348,80

19 416,84
38 168,80
26 725,63
22 271,73
50 650,78
4 348,80

ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR

16.-20. jún 2014

8

4

50%

29 454,28

29 454,28

ŠR

29. september 03. október 2014

15

11

100%

69 700,00

61 041,32

OP KaHR

16.-20. september 2014

8

5

100%

45 100,00

44 814,59

OP KaHR

16.-18. september 2014
02.-08. november 2014
04.-04. november 2014
11.-14. november 2014

8
8
8
8

3
6
4
9

100%
100%
100%
100%

33 700,00
29 500,00
49 700,00
44 100,00

21 424,32
21 608,84
40 495,14
40 786,44

OP KaHR
OP KaHR
OP KaHR
OP KaHR

25.-28. november 2014

8

0

0%

33 700,00

0,00

OP KaHR

03.-06. december 2014

8

0

0%

40 000,00

7 400,00

OP KaHR

107

60

x

Spolu

554 478,68 443 646,71

* Pre výstavy M iddle East Electricity Dubaj, M SV Nitra a M etallobrabotka M oskva boli hradené iba plochy bez verejného obstarávania
** Výstavy v Kyjeve a v Ho Chi M inh boli zrušené
*** U výstav financovaných zo ŠR bolo sledované iba či spoluvystavovateľ bol M SP alebo veľký podnik. Nebola ďalej sledovaná celková oprávnenosť pre účasť M SP na
výstave/veľtrhu podľa požiadaviek OP KaHR

Príloha č. 4

Monitorovanie realizácie jednotlivých výstav/veľtrhov v roku 2014

Administratívne ukončenie výstavy
Refundácia nákladov pre MH SR
Zaradenie faktúr do ŽoP
Príprava fakturačnej dokumentácie pre ŽOP
Úhrada faktúr technickému realizátorovi
Odsúhlasenie faktúry od technického realizátora
Príjem dodatkových faktúr za plochu, prípojky, energie
Príjem faktúry od technického realizátora
Kontola účasti prihlásených MSP a realizácie stánku
Účasť na výstave
Zabezpečenie účasti MH SR (ZPC)
Úhrada platby za zápis do katalógu výstavy
Úhrada platby za prípojky
Úhrada 2. platby za plochu
Úhrada 1. platby za plochu
Zaslanie záväznej prihlášky na plochu
Ukončenie registrácie účastníkov MSP

Výstava zrušená
Výstava zrušená
MSV Brno
Automechanika - Franfurt nad Mohanom
World of Metal - Minsk
FIHAV - Kuba
Electronika - Mníchov
MIDEST 2014 - Paríž
International Industrial Forum - Kyjev
Vietnam Expo

Príjem záväzných prihlášok MSP
Identifikácia firiem

Výstavy 2014

