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24.10.2017 | Ekonomické správy | Slovensko
Program na podporu startupov (2017-2020)
Slovak Business Agency zabezpečuje pre začínajúcich podnikateľov účasť na domácich a
medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy. Výzvy sú určené pre
perspektívne startupy s inovatívnymi technologickými projektmi do 5 rokov od začiatku ich
podnikateľskej činnosti resp. pre fyzické osoby, nepodnikateľov. Podpora ich účasti na
medzinárodných podujatiach sa realizuje prostredníctvom štátneho Programu a/alebo Schémy na
podporu startupov (2017-2020) nepriamou finančnou podporou. V rámci podpory je pre startupy
zabezpečená úhrada cestovných nákladov, ubytovania a účastníckeho poplatku.
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13.10.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovensko
Podporujeme malé a stredné firmy
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR budú
podporovať malé a stredné podniky. Podpora sa bude diať prostredníctvom národného projektu
„Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“. Projekt vo výške 35,5 mil. € bude
financovaný zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky.
12.10.2017 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc | Slovensko
Zvýhodnenie materiálnej humanitárnej pomoci v zákone o dani z príjmov a v zákone o DPH
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
schválení novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá
nadobudla účinnosť 1. januára 2017.

Medzinárodné tender
07.08.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Argentína
Provincia Santa Cruz v Argentíne spúšťa projekt “Provinčný systém podpory a rozvoja
priemyslu”
Provincia Santa Cruz v Argentíne spúšťa projekt “Provinčný systém podpory a rozvoja priemyslu”
Cieľom projektu je internacionalizácia rozvoja priemyslu v provincii prostredníctvom vytvárania
priaznivých podmienok na zahraničné investície.
08.09.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre
Tender na obnovu železničnej siete v Kosove
Styčný úrad SR v Prištine informuje podnikateľskú verejnosť o tendry vypísanom Európskou bankou
pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európskou investičnou bankou (EiB) v odhadovanej hodnote 196
miliónov EUR zameranom na obnovu železničnej siete v Kosove v rozsahu 148 km (termín do 7.
septembra 2018).
09.10.2017 | Ekonomické správy | Švajčiarsko
Dopyt zo Švajčiarska na nadviazanie kontaktu - zadanie objednávky na výrobu oceľových
dielcov
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne informuje podnikateľskú verejnosť o záujme švajčiarskej
firmy o nadviazanie kontaktu s firmou v SR, ktorá je schopná vyrábať (menšie) oceľové dielce.
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06.10.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Spojené štáty
Projekt mesta New York s názvom IN2NYC uľahčuje zástupcom zahraničných firiem získať
pracovné víza v USA
New York je domovom veľkého počtu firiem, avšak pre zahraničných podnikateľov nie je úplne
jednoduché začať v USA podnikať. Je s tým spojených viacero výziev, ako napríklad vízový status
zahraničných osôb. Program IN2NYC bol spustený v roku 2016 ako prvý svojho druhu v USA a slúži
na prilákanie zahraničných podnikateľov do mesta New York (výberový proces). Je určený
etablovaným podnikateľom, ktorí ponúkajú tovary alebo služby vhodné aj pre newyorský trh a chcú
expandovať do USA. Prihlasovať sa môžu aj zahraniční študenti končiaci americké univerzity, ktorí
už počas školy začali v USA podnikať. Termín do 14. novembra 2017.
26.10.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Výzva moldavskej Štátnej cestnej správy na vyjadrenie záujmu o účasť v tendroch na
výstavbu cestných komunikácií.
Moldavská Štátna cestná správa vyhlásila 20. októbra 2017 výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť v
tendroch na výstavbu cestných komunikácií. Uzávierka tendra je 19. októbra 2018.
26.10.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Tender spoločnosti SE Moldelectrica na realizáciu projektu na rehabilitáciu prenosových
sieti v Moldavsku
Spoločnosť SE Moldelectrica získala pôžičku od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD)
spolu s paralelným úverom poskytnutým Európskou investičnou bankou (EIB) a grantové
financovanie z investičného nástroja susedstva EÚ (NIF) na pokrytie nákladov projektu rehabilitácie
prenosových sietí. Uzávierka tendra je 15. novembra 2017.

Výstavy a veľtrhy
19.10.2017 | Ekonomické správy | Tunisko
TIF 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní Tuniského Investičného Fóra TIF 2017, ktoré sa uskutoční v dňoch 09. - 10. novembra 2017
v Tunise, Tunisko.

31.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Indonézia
Food, Hotel and Tourism Bali 2018 – European Food Pavilion
Zastupiteľský úrad SR v Jakarte informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií, na výstave „FHT BALI 2018“ venovanej gastronómii a hotelierstvu
a cestovnému ruchu. Podujatie sa uskutoční v dňoch 1.- 3. marca 2018 na Bali, v Indonézii.

03.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Niger
FEBAK 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 12. ročníka
Medzinárodného veľtrhu Bamako 2017, Mali, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. decembra 2017 - 2.
januára 2018.

25.09.2017 | Ekonomické správy | Taliansko
Veľtrh „FORUM AGENTI MILANO“ (Milano 23. – 26. novembra 2017)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní proexportného podujatia zameraného na obchodnú výmenu (B2B), propagáciu a prezentáciu,
vyhľadávaniu obchodných partnerov a zástupcov, ktoré sa uskutoční v Miláne v dňoch 23. - 25.
novembra 2017.
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13.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Grécko
Veľtrh cestovného ruchu PHILOXENIA v Solúne
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach sa v dňoch 10.-12. novembra 2017 zúčastní 33.
ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu PHILOXENIA, ktorý sa uskutoční vo výstavnom
centre Helexpo v Solúne. Cieľom veľtrhu bude predstaviť prevládajúce trendy v miestnom ako aj
medzinárodnom cestovnom ruchu, vrátane jeho tradičných aj alternatívnych foriem

09.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína
FHC China 2017
Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti účasti
slovenských vystavovateľov na kontraktačno-predajnom veľtrhu potravín, nápojov, pečiva
pohostinnosti a potravinárskeho predaja, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. - 16. novembra 2017
v Shanghai New International Expo Center (SNIEC) v Pudongu.





21.08.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kuvajt
Medzinárodný veľtrh vynálezov na Blízkom východe Kuvajt 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 10. ročníka
medzinárodného veľtrhu vynálezov na Blízkom východe (10th International Invention Fair in the
Middle East), ktorá sa uskutoční v dňoch 29. januára - 1. februára 2018 v Kuvajte, Kuvajt.

23.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
Ukrainian Food Expo 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú
podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 23. - 24. novembra 2017 sa bude v Kyjeve konať Medzinárodná
výstava „ Ukrainian Food Expo 2017“.

13.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Poľsko
15. ročník medzinárodnej výstavy vína ENOEXPO+HORECA a GASTROFOOD v Krakove.
Generálny konzulát SR v Krakove informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnej výstave vína
ENOEXPO, spojenej s výstavou HORECA a GASTROFOOD. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15.17. novembra 2017 v meste Krakov v Poľskej republike.
14.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína - Taiwan
Taiwan Agriculture Week 2017
Slovenský ekonomický a kultúrny úrad v Taipei informuje o pripravovanom poľnohospodárskom
veľtrhu Taiwan Agriculture Week 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. novembra 2017 v meste
Kaohsiung.

01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
Veľtrhy v Kyjeve v priebehu roku 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve
informujú podnikateľskú verejnosť o veľtrhoch, ktoré sa uskutočnia v priebehu roku 2017 v meste
Kyjev, Ukrajina.
14.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Izrael
Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve
Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve Agritech Israel
2018 sa uskutoční od 8.-10. mája 2018. 20. ročník úspešného medzinárodného podujatia organizuje
spoločnosť Kenes v izraelskom Tel Avive
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Podujatia
09.10.2017 | Ekonomické správy | Kanada
Pozvánka na odborný seminár
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na odborný seminár zameraný na dohodu
CETA Kanada – EÚ . Seminár sa uskutoční 9. novembra 2017 v Trnave.

25.10.2017 | Ekonomické správy | Irán
"SLOVENSKO- IRÁNSKE BUSINESS FÓRUM"
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s agentúrou SARIO a EXIMBANKOU Vás
pozývajú na "SLOVENSKO- IRÁNSKE BUSINESS FÓRUM", dňa 13. novembra 2017.

20.10.2017 | Ekonomické správy | Fínsko
„Podpora internacionalizácie MSP“
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora
internacionalizácie MSP“ a v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Helsinkách organizuje v dňoch 20. 22. novembra 2017 podnikateľskú misiu do Fínska.
23.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko
NEW EXHIBITORS and SPONSORS of the ROMANIA OIL & GAS Conference and Exhibition
2017
Pozvánka na ROMANIA OIL & GAS Conference & Exhibition 2017 (ROGC 2017), ktorú organizuje
Petroleum Club of Romania a Industry Media Vector (vydavateľ Petroleum Review), za podpory of
AmCham, US Commercial Service, CNR-CME, ROPEPCA, ACFR, UPG Ploiesti, v Ramada Parc
Hotel v Bukurešti dňa 21. novembra 2017.
23.10.2017 | Ekonomické správy | Španielsko
Medzinárodná výstava a konferencia plynárenstva GASTECH 2018 (Barcelona, 17. – 20.
septembra 2018)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje odbornú verejnosť o konaní
30. ročníka medzinárodnej plynárenskej výstavy GASTECH, ktorá sa uskutoční v Barcelone v
dňoch 17. až 20. septembra 2018.



17.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Kórejská republika
Možnosť účasti SK firiem v programe EU Gateway to Korea – téma Green Energy Technologies
Veľvyslanectvo SR v Soule si dovoľuje informovať o pripravovanej obchodnej misii v rámci programu
EU Gateway to Korea, ktorá sa uskutoční v Soule v dňoch 29. januára - 02. februára 2018 a bude
zameraná na technológie pre takzvanú ekologickú energetiku.
02.11.2017| Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Vietnam
Podnikateľská misia do Vietnamu: „EVBN Potraviny a nápoje“.
Zastupiteľský úrad SR v Hanoji informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zúčastniť sa
podnikateľskej misie pod názvom „„EVBN Potraviny a nápoje“. Misia sa uskutoční v Hanoji a v
Hočiminovom meste v termíne 29. január – 3. február 2018.
25.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko
Svetový mobilný veľtrh (Barcelona, 26. februára - 1. marca 2018)
Svetový mobilný veľtrh (Barcelona, 26. februára - 1. marca 2018)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní Svetového mobilného veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. februára – 1. marca .2018 v
Barcelone.
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09.08.2017 | Ekonomické správy | Dánsko
BIG SCIENCE BUSINESS FORUM
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Big Science
Business Forum, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-28. februára 2018 v Kodani, v Dánskom kráľovstve.



31.10.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Indonézia
F&B obchodná misia v Indonézii
Zastupiteľský úrad SR v Jakarte informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií, na podujatí „F&B trade mission to Indonesia“ venovanej
gastronómii a zariadeniu hotelových a gastronomických prevádzok. Podujatie sa uskutoční v dňoch
26. - 28. februára 2018 v Jakarte, v Indonézi

07.06.2017 | Ekonomické správy | Španielsko
Smart City Expo World Congress (Barcelona, 15. – 16. november 2017)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní ďalšieho kola
svetového kongresu Smart City Expo, ktoré sa bude konať v Barcelone v dňoch 15. až 17. novembra
2017.

25.07.2017 | Ekonomické správy | Ukrajina
II. Medzinárodné fórum „ INNOVATION MARKET“
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú
podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 21. - 24. novembra 2017 sa bude v Kyjeve konať II.
Medzinárodné fórum „ INNOVATION MARKET“.

19.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu FITUR 2018 (Madrid, 17. – 21. január 2018)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje odbornú verejnosť o konaní 38.
ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu FITUR, ktorý sa uskutoční v Madride v dňoch 17.
až 21. januára 2018.

19.09.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Turecko
The Global SatShow
Generálny konzulát SR v Istanbule informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti
participácie na The Global SatShow, medzinárodnej konferencii a výstave zameranej na satelitné
technológie a vysielanie, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 10. novembra 2017 v Istanbule, v Turecku.

Aktuality
ECB | Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom zasadnutí (26. októbra 2017) prijala nasledovné rozhodnutia o menovej
politike: 1) Kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej úrovni počas dlhšieho obdobia a ešte podstatnú
dobu po skončení čistého nákupu aktív. 2) Nákup aktív v rámci programu nákupu aktív bude pokračovať
súčasným tempom 60 mld. EUR za mesiac do konca decembra 2017. 3) Po skončení čistého nákupu aktív
bude Eurosystém splátky istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív
reinvestovať dovtedy, kým to bude potrebné. Prispeje tak k priaznivému stavu likvidity i k primeranému
nastaveniu menovej politiky.
Zdroj: NBS
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Rakúsko | Chýbajúca regulácia živnosti sprostredkovania opatrovateliek
Až 34 000 slovenských opatrovateliek v Rakúsku podniká. Keďže opatrovateľstvo je v Rakúsku voľnou
živnosťou, môže ich vykonávať prakticky každý. Niektoré sprostredkovateľské agentúry zneužívajú zložitý
proces nahlasovania a vykonávania živnosti v Rakúsku a neinformovanosť slovenských opatrovateliek a nútia
ich podpísať nezrozumiteľné a nevýhodné zmluvy, ktoré ich zaväzujú vykonávať napríklad činnosti, na ktoré
nemajú kvalifikáciu, alebo používať výlučne dopravu sprostredkovanú agentúrou. Podľa dobrovoľného
záujmového združenia Institut fur Personenbetreuung z Viedne má problémy s agentúrou až 40 %
slovenských opatrovateliek v Rakúsku.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedeni
Rakúsko | Zakladateľovi Kooperativy bola udelená Zlatá plaketa ministra zahraničných vecí Rakúska
G. Geyer (Vienna Insurance Group, VIG) je považovaný za pioniera poisťovníctva v SVE. V roku 1991 založil
v Bratislave Kooperativu VIG, prvú súkromnú poisťovňu v reformujúcich sa krajinách SVE, po úspechu ktorej
nasledovalo cca 50 dcérskych poisťovní VIG v 25 štátoch. Koncern VIG, do ktorého patria aj tri slovenské
dcérske spoločnosti Komunálna poisťovňa, Kooperativa a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, je dvojkou na
rakúskom a jednotkou na slovenskom poisťovníckom trhu. Ocenenie bolo G. Geyerovi udelené za silnú
sociálnu angažovanosť a spoločenskú zodpovednosť, ktoré sú významnými hodnotami a súčasťou firemnej
kultúry VIG a za ich prenos a podporu v slovenských dcérskych spoločnostiach.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedeni
Slovensko | Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky ponúka pravidelné hodnotenie vývoja reálnej a nominálnej
konvergencie Slovenska k priemeru Európskej únie. Sleduje vývoznú a inštitucionálnu konkurencieschopnosť
Slovenska. Vývoj v týchto oblastiach porovnáva s vývojom v iných krajinách EÚ.
Zdroj: NBS
Slovensko | Finančný mechanizmus EHP/NFM – 1. rokovanie Spoločného výboru pre bilaterálne fondy
Na 1. rokovaní (27. októbra 2017) Spoločného výboru pre bilaterálne fondy v rámci Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru – FM EHP (Nórske kráľovstvo, Islandská republika, Lichtenštajnské
kniežatstvo) a Nórskeho finančného mechanizmu - NFM (Nórske kráľovstvo) boli predložené aktivity súvisiace
okrem iného s predsedníctvom Slovenska v OBSE, predsedníctvom Slovenska v OECD, inováciami v
zelenom priemysle, výskumom a vzdelávaním, či podporou podnikových inovácií. Slovensko bude v období
2014 – 2021 môcť čerpať granty v celkovej výške 113,1 mil. EUR.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Slovensko | Slovenská kooperačná burza (SKB, Košice; 30. októbra 2017)
Na podujatí sa zúčastnilo 287 spoločností z 19 krajín sveta, vrátane Slovenska, ktoré absolvovali viac ako 730
vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní. Súčasťou medzinárodného business-to-business podujatia
bolo aj Slovensko-maďarské podnikateľské fórum, organizované ako súčasť 3. zasadnutia zmiešanej
slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce. SKB Košice sa konala pod záštitou
Ministerstva hospodárstva SR. Od svojho vzniku priniesla možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac
ako 1 900 firmám z 37 krajín sveta, ktoré absolvovali viac ako 5 500 stretnutí.
Zdroj: teraz.sk
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Taliansko | EÚ fondy a inovácia výrobných procesov
Dňa 30. októbra 2017 sa v Ríme konal seminár organizovaný EUNEWS na tému „EÚ fondy v ekonomike
obehu“.
Zameral
sa predovšetkým
na
spôsoby
a
nástroje
udržateľného
rozvoja
ekonomiky. Talianska poslankyňa EP S. Bonafe sa sústredila na nevyhnutnosť inovácie výrobných procesov
pre zníženie odpadov. V prezentácii boli vyzdvihnuté aj dva projekty, ktoré sa realizujú na Slovensku – v
Košiciach a Gabčíkove.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Ríme
Írsko | Akcie Ryanair vzrástli o 6 % napriek problémom so zrušenými letmi
Stalo sa tak po zverejnení polročného zisku (k 30. septembra 2017), ktorý dosiahol úroveň 1,3 mld.
EUR. Druhý najväčší Írsky investor na Slovensku tiež oznámil, že predaj vzrástol o 7 % a prevýšil tak predaj
z prvej polovice minulého roku, keď bol na úrovni 4,1 mld. EUR. Prvé problémy so zrušenými letmi firma
ohlásila v priebehu septembra.
Zdroj: The Irish Times
OECD | Zasadnutie OECD GREEN Action Task Force 26. – 27. októbra 2017 (Almaty, Kazachstan)
Na okraj 4. OECD Týždňa Eurázie sa konalo zasadnutie Pracovnej skupiny (PS) OECD GREEN Action a jej
Byra. Slovenská republika bola zastúpená štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR N.
Kurillom, ktorý je podpredsedom tejto PS. Hlavnými témami zasadnutia boli investície do infraštruktúry
a prechod na nízko-uhlíkovú stratégiu, ekologizácia verejnej mestskej dopravy, opatrenia pre zelenú
ekonomiku a SDGs, ekologizácia novej hodvábnej cesty, posilnenie vodného hospodárstva, medziministerská
koordinácia a budovanie analytických kapacít pre zelený rast a environmentálne vzdelávanie. Štátny tajomník
Ministerstva životného prostredia SR N. Kurilla informoval, že Výročné zasadnutie PS OECD GREEN Action
sa bude v roku 2018 konať v Bratislave, v dňoch 22. – 23. októbra 2018. Na zasadnutie budú prizvané aj
členské štáty V4 spoločne s Rumunskom a Bulharskom.
Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži
Vietnam | Realizácia projektu rozvoja infraštruktúry v národnom parku v provincii Quang Bing
V národnom parku Phong Nha-Ke Bang sa nachádza jedna z dvoch najväčších krasových jaskýň na svete.
Súhlas sa týka aj výstavby lanoviek, kde sa v roku 2014 dvihla vlna odporu zo strany environmentalistov a
médií. Realizácia projektu má vplyv aj na Slovensko, v roku 2016 podpísala slovenská spoločnosť Tatralift,
a.s. dohodu s vietnamským partnerom na výstavbu 1 km úseku lanovky. Čakalo sa na formálny súhlas
vietnamských vládnych autorít.
Zdroj: VnExpress.net

Energetika
Slovensko | Minister hospodárstva SR P. Žiga podpísal s maďarským partnerom Memorandum
Eastring je spoločný projekt plynového prepojenia medzi Rumunskom, Bulharskom, Maďarskom
a Slovenskom. „Podpísané Memorandum je vyjadrením politickej podpory projektu na najvyššej úrovni zo
strany zúčastnených hráčov. Veríme, že dnešná deklarácia je vyslaním pozitívneho politického signálu.
Projekt Eastring zabezpečí vyššiu energetickú bezpečnosť a krajinám juhovýchodnej Európy prístup k doteraz
nedostupným likvidným západoeurópskym trhom, čím tiež výrazne prispeje k budovaniu vnútorného trhu
s energiami“, povedal minister P. Žiga. Slovensko dlhodobo presadzuje výstavbu projektu Eastring. Znamenal
by príspevok k energetickej bezpečnosti a diverzifikácii dodávok zemného plynu do Európy. Malo by ísť o nový
plyn z Kaspického regiónu v kontexte Energetickej únie, poskytnutie koridoru pripraveného pre transport
zemného plynu z juhovýchodnej Európy do západnej Európy a významne by prispel k integrácii plynárenských
trhov.
Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR
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Rakúsko | Energie Steiermark medzi top energetickými firmami
Energetická spoločnosť „Energie Steiermark“ získala od ratingovej agentúry Standard & Poor’s rating „A“. Ide
o významného rakúskeho investora, na Slovensku druhého najväčšieho poskytovateľa tepelnej energie.
Zdroj: Die Presse

Priemysel
Slovensko | Nemecká chemická spoločnosť Covestro otvorila na Slovensku transakčné centrum
V bratislavskom Ružinove sa nachádzajú priestory transakčného centra, kde firma s viac ako 200 prijatými
zamestnanci "procesuje" svoje účtovníctvo. "Aj napriek tomu, že fungujeme v chemickom priemysle, sme
spoločnosť orientovaná na zamestnancov. Tu v Bratislave sme našli vysokokvalifikovaných a najmä
motivovaných ľudí," povedal globálny riaditeľ účtovníctva spoločnosti Covestro W. Zellerhoff. Covestro je s
predajmi vo výške 11,9 mld. EUR jedným z najväčších svetových producentov polymérov. V praxi jej produkty
možno nájsť v automobilovom priemysle, zdravotníctve, IT oblasti či v domácnostiach.
Zdroj: TASR

Zostavili: Jarmila Bóryová
Zodpovedný: Zuzana Ščepánová
Pre ďalšie otázky a informácie prosím kontaktujte Podnikateľské centrum MZVaEZ SR (bizinfo@mzv.sk).
Informácie sú zasielané bezplatne.
Viac aktuálnych denných informácií zo sveta nájdete na portáli „Podnikajme v zahraničí“.
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