
Ministerstvo hospodárstva SR  
 

vyhlasuje 

Výzvu k podaniu prihlášok k účasti v národnom stánku MH SR na  

výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015 

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR") v rámci pripravovaného Národného 

projektu na podporu účasti slovenských výrobcov  

na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v  roku 2015 a propagácie slovenského 

priemyselného potenciálu ponúka mikro, malým a stredným podnikom  

(ďalej len „MSP") možnosť spoluúčasti v národnom stánku MH SR. 

Tabuľka č.1 

 
 

Základné informácie:  

 

MH SR v rámci priamej podpory účasti na výstavách v zahraničí bude hradiť náklady na 

vybudovanie a chod spoločného národného stánku, v ktorom sa môžu prezentovať slovenskí 

MSP 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 10m
2
 na jedného spoluvystavovateľa 

Č. Názov výstavy
Dátum a miesto 

konania výstavy
Zameranie výstavy

Plocha 

stánku

Temín                               

na podávanie 

prihlášok

Predpokladaná 

výška pomoci de 

minimis na jedného 

spoluvystavovateľa

1 IDEX 2015
22.-26.02.2015  

Abu Dhabí (SAE)

Zbrojársky, 

bezpečnostný a 

obranný priemysel

50m2 31. január 2015 11 600,00 €             

2 Metalworking 2015
07.-10.04. 2015  

Minsk (Bielorusko)

Obrábanie kovov a 

zliatin, zváračské a 

kovoobrábacie 

technológie

50m2 6. marec 2015 5 100,00 €               

3 Hannover Messe
13.-17.04.2015  

Hannover (NSR)

Technológie a 

automatizácia
80m2 13. marec 2015 5 262,50 €               

4 Mosbuild 2015
14.-17.04.2015  

Moskva (RF)

Stavebná výroba, 

interiérové vybavenie
50m2 13. marec 2015               11 300,00 € 

5
Beogradski Sajam 

Technike

11.-15.05.2015  

Belehrad, Srbsko

Technika, inovácie, 

robotika
50m2 10. apríl 2015                 5 740,00 € 

6 Metaloobrabotka
25.-29.05.2015  

Moskva (RF)

Plasty, gumárenstvo, 

strojárstvo, 

mechanika, 

kovoobrábanie, 

kovospracúvanie

50m2 24. apríl 2015                 2 740,00 € 

7 Elektro Moskva
08.-11.06.2015 

Moskva (RF)

Elektrické zariadenia 

pre energetiku a 

elektrotechniku, 

automatizáciu, 

priemyselné osvetlenie

80m2 7. máj 2015                 7 787,50 € 

8 MSV Brno
14.-18.09.2015  

Brno (ČR)
Strojárenský veľtrh 100m2 14. august 2015                 5 700,00 € 

Zoznam oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015



formou samostatnej sekcie s označením spoluvystavovateľa, samostatný rokovací priestor 

a spoločné zázemie (kuchynka, šatňa, sklad a pod.). 

 

Náklady hradené MH SR: 

 

- výstavná plocha pre všetkých spoluvystavovateľov;  
- dizajn, montáž a demontáž výstavného stánku (vrátane vnútorného vybavenia 

a grafických označení); 

- technické pripojenia na stánku; 

- preprava informačných a propagačných materiálov (prostredníctvom technického 

realizátora); 

- drobné občerstvenie na stánku; 

- zápis do katalógu národného stánku MH SR; 

- náklady spojené s dopravou a ubytovaním pre dvoch zástupcov každého 

spoluvystavovateľa pre mimoeurópske výstavy; 

- Slovenský deň – sprievodná akcia v rámci účasti na výstave MSV Brno. 

 

Náklady hradené spoluvystavovateľmi: 

 

- ubytovanie a cestovné výdavky pre vyslaných zástupcov spoluvystavovateľa  

pre európske výstavy;  

- stravné výdavky pre vyslaných zástupcov spoluvystavovateľa pre mimoeurópske 

i európske výstavy; 

- povinný registračný poplatok za účasť na vybranej výstave (buď priamo zahraničnému 

organizátorovi výstavy alebo technickému realizátorovi slovenskej účasti alebo do času 

výberu technického realizátora Ministerstvu hospodárstva SR); 

- zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor výstavy (v 

prípade, že má podnikateľský subjekt o zápis do katalógu záujem). 

 

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“). Predpokladaná výška pomoci de minimis na 

spoluvystavovateľa v rámci jednotlivých výstav je uvedená  v tabuľke č. 1 (prepočet na 

základe predbežne kalkulovaných nákladov). Najneskôr do 30 kalendárnych dní po výstave 

MH SR písomne informuje prijímateľa o skutočnej výške poskytnutej pomoci (na základe 

reálnych faktúr zo zabezpečovania účasti na výstave). 

 

 

Základné podmienky účasti na výstavách/veľtrhoch a poskytnutia pomoci de 

minimis: 

 

 spoluvystavovateľom môže byt' podnik v zmysle 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 (nariadenie Komisie č. 

651/2014), (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 70) – Vymedzenie pojmov týkajúcich sa 

MSP; ,  

 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. 



 

 

 

Spôsob a miesto podávania prihlášok:  

 

Písomnú prihlášku (vrátane povinných príloh), podpísanú štatutárnym orgánom 

žiadateľa, je potrebné zaslať na adresu: 

 

Sekcia priemyslu a obchodu  

Ministerstvo hospodárstva SR  

Mierová 19 

827 15 Bratislava 212 

Pre jednoznačnú identifikáciu na obálku uveďte nápis „Národný projekt"  

 

Povinné prílohy prihlášky: 

 

1. Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP; 

2. Prehlásenie o výrobnej činnosti (podľa Klasifikácie ekonomických činností SK NACE) 

pričom oprávnené činností sú iba z kategórie C – priemyselná výroba okrem činností už v 

tejto schéme definovaných ako neoprávnené; 

3. Prehľad a úplné informácie o akejkoľvek inej pomoci de minimis poskytnutej žiadateľovi 

na základe nariadenia Komisie č. 1407/2013 alebo na základe iných predpisov EÚ o 

pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas 

prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov alebo v rámci iných schém 

pomoci de minimis. V prípade, že sa jeden prijímateľ zúčastní viacerých výstav/veľtrhov je 

postačujúce aby informácie o celkovej pomoci de minimis predložil pred účasťou na prvej 

výstave/veľtrhu, zároveň je však povinný informovať poskytovateľa o každej zmene 

najneskôr pred účasťou na ďalšej výstave/veľtrhu.  

4. Vyhlásenie prijímateľa, že nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný 

podnik v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1407/2013. V prípade, že žiadateľ 

patrí do skupiny podnikov, predloží údaje o prijatej pomoci de minimis za všetkých 

členov skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik (príloha č.2 a, časť III. 

Dodatku č.1 ku Schéme de minimis s evidenčným číslom DM-19/2014, resp. príloha č.6 

Dodatku č.1 ku Schéme de minimis s evidenčným číslom DM-19/2014);  

5. Vyhlásenie prijímateľa, že nie je podnikom v ťažkostiach v súlade s novými 

usmerneniami na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach, 

ktoré Komisia prijala dňa 09. júla 2014 (2014/C 249/01) (príloha č.2 a, časť IV. Dodatku 

č.1 ku Schéme de minimis s evidenčným číslom DM-19/2014); 

6. Vyhlásenie prijímateľa, že sa voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na základe 

predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za 

neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom (príloha č.2 a, časť IV. Dodatku č.1 ku 

Schéme de minimis s evidenčným číslom DM-19/2014); 

7. Potvrdenie o uhradení všetkých záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným 

poisťovniam; 

8. Úplný výpis z Obchodného registra. 

 

 

Termín na podávanie prihlášok:  

 



Prihlášku je možné podať do termínov uvedených v tabuľke č. 1. Za dátum doručenia 

prihlášky sa považuje jej fyzické doručenie MH SR.  

 

 

Spôsob výberu žiadateľov:  

 

MH SR overí, či údaje v prihláške sú v súlade so stanovenými podmienkami účasti na 

žiadateľom vybranej výstave a poskytnutia pomoci. Žiadateľ je zodpovedný za správnosť 

a pravdivosť príloh. V prípade zistenia nepravdivosti údajov pred poskytnutím pomoci 

bude žiadateľ vylúčený z účasti na výstave a pomoc mu nebude poskytnutá.  

V prípade, že prijímateľ, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie pomoci de minimis, sa 

výstavy/veľtrhu nezúčastní bez preukázania objektívnych príčin, bude sankcionovaný 

úhradou finančnej čiastky vo výške predpokladanej pomoci de minimis, ktorá bola 

predmetom písomného oznámenia 5 kalendárnych dní pred výstavou/veľtrhom zo strany 

MH SR. 

V prípade naplnenia plánovanej kapacity na konkrétnu výstavu budú ostatní žiadatelia 

spĺňajúci podmienky poskytnutia pomoci zaradení do zásobníka/čakaciu listinu na základe 

dátumu doručenia prihlášky. 

 

Spôsob a termín oznámenia výsledkov:  

 

Každý, kto podal prihlášku k účasti v národnom stánku MH SR na výstavách/veľtrhoch 

v zahraničí v roku 2015 bude upovedomený o výsledku výberu, a to najneskôr do 5 

pracovných dní od ukončenia termínu na podávanie prihlášok uvedených v tabuľke č.1. 

 

 

 

Kontakty pre poskytnutie bližších informácií:  

 

Mgr. Lucia Pawliková – lucia.pawlikova@mhsr.sk T: 02/4854 1622 

Výstavy: IDEX 2015, Hannover Messe, Elektro Moskva, Beogradski Sajam Technike 

 

Mgr. Linda Espinoza – linda.espinoza@mhsr.sk T: 02/4854 1648 

Výstavy: Metalworking 2015, Mosbuild 2015, Meataloobrabotka, MSV Brno 

 

 

UPOZORNENIE:  

 

Zaslanie prihlášky NIE JE automaticky garanciou účasti. Pri rozhodovaní o účasti na 

výstave/veľtrhu odporúčame získať informácie o zameraní výstavy/veľtrhu, zvážiť 

vhodnosť prezentovaného produktu/služby a efektívnosť účasti na vybranej 

výstave/veľtrhu.  

V prípade, že má žiadateľ záujem zúčastniť sa na viacerých výstavách/veľtrhoch, 

uvedených v tabuľke č.1, podmienky účasti/poskytnutia pomoci budú overované pred 

každou výstavou.  

Každá účasť na výstave/veľtrhu je formou poskytnutia pomoci de minimis. Pomoc de 

minimis sa považuje za poskytnutú v deň doručenia písomného oznámenia MH SR, ktorým 

odsúhlasí účasť žiadateľa ako spoluvystavovateľa v národnom stánku MH SR na príslušnej 

výstave/veľtrhu. Doručením písomného oznámenia zároveň vzniká právny nárok žiadateľa 

na poskytnutie pomoci v rozsahu definovanom v písomnom oznámení. Žiadateľovi, ktorý 
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bude vyhodnotený ako úspešný nevzniká právny nárok na poskytnutie pomoci inou formou 

ako účasťou v národnom stánku MH SR.   

 

Všetky zmeny budú zverejnené na tejto internetovej stránke a preto je nutné pravidelné 

sledovanie zverejňovaných informácii.  


