
 

  

 

SARIO NEWSLETTER 

Vážený podnikateľ, 

dovoľte, aby sme Vám predstavili aktuálne číslo Bulletinu odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO na podporu 
slovenských podnikateľských subjektov v ich exportných aktivitách. 
Bulletin obsahuje aktuálne informácie o zaujímavých podujatiach, veľtrhoch a výstavách, medzinárodných tendroch a 
projektoch agentúry SARIO, ako aj praktické zaujímavosti. 

Veríme, že bude pre Vás prínosom. 
Tím SARIO 

Vaše podnety a pripomienky nám, prosím, posielajte na adresu trade@sario.sk. 

― 

KALENDÁR PODUJATÍ   

24. apríl 2014 
Podnikateľské fórum Slovensko- Bosna a Hercegovina 
SARIO a MH SR pri príležitosti 1. Zasadnutia Medzivládnej komisie pre rozvoj hospodárskej spolupráce medzi Slovenskou 
republikou a Bosnou a Hercegovinou organizuje Podnikateľské fórum a bilaterálne rokovania slovenských a bosniansko-
hercegovinských spoločností.  
Pre viac informácií a registráciu kliknite SEM. 

6. - 7. máj 2014 
Staňte sa dodávateľom OSN 
OSN za podpory MZVa EZ a SARIO organizuje v máji 2014 v priestoroch agentúry SARIO seminár zameraný na podporu zapájania 
sa slovenských podnikateľských subjektov do výberových konaní na dodávky materiálov a služieb pre agentúry OSN. Seminár 
tiež poskytne informácie o obchodných príležitostiach pre potenciálnych dodávateľov zo Slovenska, podá vedomosti o procese 
verejného obstarávania v OSN a ponúkne informácie o tendroch prebiehajúcich v OSN. 
V prípade záujmu sa zaregistrujte TU. 

21. máj 2014 
Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2014 
Agentúra SARIO v spolupráci BIC Bratislava organizujú podujatie Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2014 
ako oficiálne sprievodné podujatie v rámci 21. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Podujatie je jedinečnou 
príležitosťou na nadviazanie nových obchodných príležitostí počas bilaterálnych rokovaní s potenciálnymi partnermi zo 
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Slovenska a ďalších krajín.  
V prípade záujmu sa zaregistrujte TU. 

1. – 4. jún 2014 
Podnikateľská misia do Bieloruskej republiky 
Dovoľte nám informovať Vás, že SARIO v spolupráci s MH SR a MZVaEZ  SR organizuje podnikateľskú misiu do Bieloruskej 
republiky. Podnikateľská misia je zameraná najmä na stredne veľké podniky, ktoré zatiaľ nie sú etablované v danom teritóriu. 
Sektorové zameranie je určené najmä na strojárstvo, energetiku, stavebníctvo a poľnohospodárstvo. 
V prípade záujmu sa zaregistrujte TU. 

26. –28. jún 2014 
Aerospace Meetings Hanoi 2014 
Agentúra SARIO Vám dáva do pozornosti  medzinárodné podujatie  Aerospace Meetings Hanoi 2014, ktoré poskytne príležitosť 
pre výrobcov a dodávateľov z leteckého priemyslu. Vietnam je rýchlo rastúcim trhom leteckej dopravy a stáva sa sľubnou 
príležitosťou pre výrobcov a dodávateľov zariadení a vybavenia pre letecký priemysel. 
Viac informácií získate TU. 

― 

VEĽTRHY A VÝSTAVY 

Veľtrhy a výstavy s finančnou podporou MH SR 
Ministerstvo hospodárstva SR podporuje proexportné aktivity slovenských firiem prostredníctvom financovania a realizácie 
spoločných stánkov na vybraných výstavách v zahraničí. 
Podmienky a zoznam medzinárodných veľtrhov 2014 podporovaných MHSR nájdete TU. 

Zaujímavé medzinárodné veľtrhy v roku 2014 s individuálnou účasťou 

15.4. – 05.5. 2014 
Canton Fair 2014 (Čína) 
Je po Vašom produkte, resp. službe na čínskom trhu dopyt? Agentúra SARIO si Vás dovoľuje informovať o možnej účasti na 
výstave Canton Fair, ktorá sa bude konať v dňoch  15-19.04.2014 (prvá fáza), 23-27.04.2014 (druhá fáza) a 01.-05.2014 (tretia 
fáza) v rôznych tematických oblastiach v meste Guangzhou, Čína. 
Viac informácií nájdete TU. 

Veľtrhy s medzinárodnou účasťou v Indonézii 
Pre záujemcov o teritórium Indonézia SARIO v spolupráci s veľvyslanectvom Indonézskej republiky na Slovensku dáva do 
pozornosti medzinárodné veľtrhy v Indonézii: 

13. – 15.mája. 2014 
The 2-nd  Indonesia Green Technology and Eco-friendly Product Exhibitions 2014, Jakarta 

21. - 23. máj 2014 
The Indo Renergy 2014 Expo and Forum , Surabaya 

2. – 7. jún 2014 
Veľtrh strojárskej obrábacej techniky BIEMH 
SARIO Vám dáva do pozornosti veľtrh strojárskej obrábacej techniky BIEMH, ktorý sa uskutoční v termíne 2. - 7.6.2014 v 
španielskom meste Bilbao. Zameranie veľtrhu je určené na rezané obrábacie stroje, tvárniace stroje, nástroje a príslušenstvo. 
Viac informácií nájdete TU. 
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4. – 6. jún 2014 
Kooperačný veľtrh Futurallia 
Máte záujem predstaviť svoje produkty a služby na medzinárodnej platforme? Ak áno, kooperačný veľtrh Futurallia je pre Vás 
tým správnym miestom. 
V priebehu dvoch dní sa na medzinárodnom veľtrhu predstaví viac ako 700 spoločností z viac ako 30 krajín sveta v 8 rôznych 
sektoroch. 
Viac informácií nájdete TU. 

― 

TENDRE 

SARIO  Vám dáva do pozornosti informácie o verejných i súkromných výberových konaniach (tendroch) na európskej aj 
celosvetovej úrovni. Ide o dodávky tovarov a služieb pre zahraničný, verejný, alebo podnikateľský sektor, ale aj o projekty 
informačných centier zahraničnej rozvojovej spolupráce. Výber tendrov je zameraný na rôzne odvetvia priemyslu z rozličných 
teritórií, pričom za prioritné berieme krajiny podľa aktuálnej proexportnej politiky Vlády SR. 

Tendre v rámci Colnej únie Rusko-Bielorusko-Kazachstan 
Zapojte sa do tendrov v rámci Colnej únie Rusko-Bielorusko-Kazachstan  prostredníctvom portálu bieloruského Národného 
centra pre marketing a tvorbu cien. Ponúkame Vám priamu účasť v elektronických tendroch bez toho, aby bola Vaša spoločnosť 
zaregistrovaná v niektorej z krajín Colnej únie. Registráciu na portál s elektronickým podpisom bude možné vykonať 
prostredníctvom agentúry SARIO na Slovensku. Na portáli prebieha približne 20 000 tendrov  týždenne v sektoroch energetika, 
stavebníctvo, strojárstvo, poľnohospodárstvo, chemický priemysel a.i. 

― 

PROJEKTY SARIO 

Proexportná akadémia SARIO (PAS) 

24. apríl 2014 
Príležitosti pre obchodovanie v krajinách južnej Afriky 

6.- 7. máj 2014 
Zapojte sa do projektu OSN 

Prezentujte Vašu firmu v Katalógu kooperačných príležitostí 
Prezentujte zahraničným subjektom potenciál Vašej firmy v oblasti výrobno-kooperačnej spolupráce, subcontractingu a joint-
ventures s cieľom etablovania sa na zahraničných trhoch. 
Registrácia do katalógu je bezplatná. Najnovší katalóg je dostupný na stiahnutie na web stránke SARIO. 

Nájdite si kooperačného partnera na Portáli exportných a kooperačných možností 
Aktívne vyhľadávajte zahraničných obchodných partnerov so zámerom etablovať sa na zahraničných trhoch. Komunikujte s nimi 
a vymieňajte si informácie o ponukách a dopytoch prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu. 
Registrácia a zverejnenie požiadavky na kooperáciu sú bezplatné. 

― 
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AKTUALITY, ZAUJÍMAVOSTI 

Možnosti finančnej podpory podnikateľských aktivít 
Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)  vznikla s cieľom podporiť transformáciu krajín strednej a východnej Európy 
a bývalého Sovietskeho zväzu na trhovo orientované ekonomiky. V súčasnosti EBOR podporuje súkromnú hospodársku činnosť, 
privatizáciu, reštrukturalizáciu, štrukturálne reformy, rozvoj infraštruktúry a vysoko konkurenčné prostredie v týchto krajinách 
formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, kapitálovým vstupom a garanciami. Medzi EBOR a Slovenskom existuje 
spolupráca prostredníctvom Fondu technickej spolupráce. Tento fond je určený na podporu aktivít slovenských subjektov 
s cieľom pomoci recipientom EBOR.  
Viac informácií získate TU. 

Daň z príjmov právnických osôb z 22% na 19 % neklesne 
Parlament nepodporil návrh zákona o dani z príjmov na znižovanie dani právnických osôb z 22 % na 19 %. Ako dôvod poslanci 
uviedli, že: „Správnym nastavením sadzby sa v minulosti dosiahol vysoký rast daňových príjmov, pretože sa zjednodušilo 
podnikateľské prostredie a znížilo sa takzvané optimalizovanie ziskov firiem.“ 
Viac informácií získate TU. 

Najlepšie platenou prácou na Slovensku je letectvo 
V sektore leteckej dopravy bola priemerná mesačná mzda v roku 2 183 eur. Druhým najlepšie platením odvetvím boli 
informačné služby so mzdou 1 912 eur.  V rámci okresov sú platy najvyššie v Bratislave IV, kde dosiahli mesačný priemer 1 320 
eur. Najnižší priemerný plat na Slovensku je v okrese Bardejov, 592 eur.Táto informácia vyplynula z najnovšej publikácie 
Štatistického úradu SR. 
Viac informácií získate TU. 

 

 

E-mail: hovorca@sario.sk 
Web: www.sario.sk        

 

Tento newsletter neposkytuje záväzné právne stanoviská. SARIO nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym 
použitím informácií na nej uvedených. 
Zdroj použitých obrázkov: archív SARIO, 123RF 
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