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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.



SARIO

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
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.





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.
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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 Indonézii.

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.

Aktuality
Rakúsko | Vplyvy netarifných obchodných prekážok v rámci EÚ prevažujú nad clami tretích krajín
Vplyvy netarifných obchodných prekážok v rámci EÚ prevažujú nad clami tretích krajín najmä v položkách
stroje a vozidlá, ktoré spolu s chemickými výrobkami tvoria minimálne 70 % rakúskeho exportu v každej
z rakúskych TOP 10 EÚ exportných destinácií. Podľa štúdie WIIW netarifné obchodné prekážky ovplyvňujú
Rakúsko vo väčšej miere, ako tarifné obchodné prekážky uvaľované zo strany neeurópskych štátov. Rozdiely
v DPH, obmedzenia v prístupe do verejných obstarávaní, neznalosť o recipročnom uznávaní, používajú
členské krajiny EÚ aj napriek ustanoveniam o voľnom pohybe tovarov a služieb. Slovensko patrí medzi TOP
10 EÚ exportných destinácií Rakúska.
Zdroj: wiiw.ac.at, reuters.com
Slovensko | Opatrenia pre zníženie administratívnej záťaže a zlepšenie podnikateľského prostredia
Minister hospodárstva SR P. Žiga spolu s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu P.
Pellegrinim predstavili zmenu viac ako 147 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády a vyhlásili
boj proti byrokracii. Výpis listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra a
z registra trestov tak nebudú k rôznym žiadostiam prikladať občania, či podnikatelia, ale pozrú si ich priamo
samotné úrady v reálnom čase. Ľudia by mali ušetriť 3,5 mil. EUR a 620 000 hodín strávených na úradoch.
Podľa ministra hospodárstva je tento krok veľmi dôležitý pre odstránenie zbytočnej byrokracie a zlepšenie
podnikateľského prostredia.
Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR
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Slovensko | Offshore účty v daňových rajoch
Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov informovalo o novom masívnom úniku tajných
informácií o bohatých klientoch, ktorí po celom svete tajne investujú miliardy EUR. Český investigatívny tím
priniesol informácie, že sa Slovenska zatiaľ týka 3 600 záznamov. Slovensko v súčasnosti prijíma opatrenia,
ktoré by mali zabrániť daňovým únikom.
Zdroj: hnonline.sk
SAV | Týždeň vedy a techniky (Slovensko; 6. - 12. novembra 2017)
„Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“ je tohtoročným mottom akcie, ktorá prináša stovky podujatí s vedeckotechnickou tematikou po celom Slovensku. "Veda a technika sa na Slovensku borí s viacerými problémami
nielen v oblasti financovania, ale aj v oblasti celospoločenského uznania týchto výsledkov. Práve takéto
podujatia majú za cieľ spropagovať výsledky vedy, priblížiť vedu verejnosti, ale najmä vzbudiť o ňu záujem
medzi mládežou," povedala ministerka školstva M. Lubyová. Zoznam pracovísk SAV, ktoré otvoria brány
záujemcom.
Zdroj: sav.sk
SAE | Prehĺbenie „partnerstva“ medzi Emirates a Fly Dubai cez codesharing
V nadväznosti na dohodu o partnerstve, uzatvorenú medzi (identickým kapitálom krytými, avšak navonok
právne nezávislými) dubajskými aerolíniami Emirates a Fly Dubai, bolo do zoznamu zdieľaných (code-shared)
letov pridaných 16 nových destinácií, vrátane Bratislavy (v októbri zaradených 29 letov). SAE (prísne
cenzurované) médiá opatrne informujú o zhoršujúcich sa finančných výsledkov oboch spoločností (čoho je
zmluva o partnerstve dôsledkom), z pohľadu slovenských pasažierov však krok prináša možnosť priamej (a
potenciálne lacnejšej) rezervácie letov do nových destinácií v tretích krajinách z Bratislavy.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Abú Dhabí
UNIDO | UNIDO a EXPO Dubaj 2020 podpísali Memorandum o porozumení
OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a EXPO Dubaj 2020 podpísali MoU s cieľom budovať odolné
infraštruktúry, podporovať inkluzívnu a trvalo udržateľnú industrializáciu a podporovať inovácie. Predseda
Valného zhromaždenia OSN M. Lajčák počas slávnostného podpisu uviedol, že: „Toto partnerstvo dokazuje,
že súkromný sektor môže významne prispieť k inkluzívnemu a trvalo udržateľnému rozvoju." Dodal: "Vítam aj
zámer strán zdieľať poznatky okolo investícií a podnikania pre rozvoj s cieľom dosiahnuť ciele trvalo
udržateľného rozvoja (SDG). "
Zdroj: unido.org
UNIDO | Konferencia COP23 od 6. - 11. novembra 2017
Bonnská konferencia OSN o zmene klímy (COP23) je zameraná na ekologizáciu priemyslu. Organizátor
UNIDO vďaka opatreniam a programu UNIDO-GEF Global Cleantech Innovation Programme prispel k
zníženiu CO2 o približne 340 mil. ton. Uvedený program podporuje MSP pri vývoji inovatívnych klimatických
riešeniach ako ziskových modeloch. V súčasnosti je realizovaných 450 projektov v rôznych členských
krajinách. Sprievodné podujatia zahŕňajú Priemysel 4.0, Centrum pre klimatické technológie, poradenskú sieť
pre financovanie a NEXUS a Akcelerátor energetickej účinnosti. Vhodné aj pre slovenské inovatívne
spoločnosti so zameraním na ekologizáciu priemyslu.
Zdroj: unido.org
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Európska komisia | Jesenná prognóza Európskej komisie
Európska komisia zverejnila svoju pravidelnú jesennú prognózu. Zverejnené čísla potvrdzujú odhady
Ministerstva financií SR, ktoré v tomto roku počíta, s ekonomickým rastom Slovenska na úrovni 3,3 %.
Slovensko je jedinou krajinou EÚ, kde sa očakáva výrazné zrýchľovanie rastu aj v nasledujúcich rokoch, a to
na 3,8 % v roku 2018 a 4 % v roku 2019. Okrem nás dosiahnu 4 % rast v roku 2019 iba dve ďalšie krajiny EÚ
a to Rumunsko a Malta. Hodnotenia všetkých krajín EÚ k dispozícii na Autumn Economic Forecast 2017.
Zdroj: Ministerstvo financií SR
Slovensko | Zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RV VTI)
9. novembra 2017 zasadala Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pod vedením podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu P. Pellegriniho, ktorá prerokovala materiály týkajúce sa hodnotenia stavu
výskumu a vývoja Slovenska a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2016 (MŠVVŠ SR); EUR-ACE
akreditácie inž. študijných programov v SR (ZSVTS) a informáciu o stave operačného programu Výskum
a inovácie (MŠVVŠ SR). Schválila Produktové línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie, ako aj
Priemysel pre 21. storočie (Ministerstvo hospodárstva SR) a Zdravé potraviny a Životné prostredie (MPRV
SR), ktoré definovali rozvojové trendy, identifikovali aktivity a produktové línie pre ekonomickú a výskumnú
špecializáciu SR.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Slovensko | Krajiny V4 sa dohodli na spolupráci v agrárnom výskume (Budapešť; 9. novembra 2017)
Dohodu o partnerskej spolupráci vo výskume a vedeckých činnostiach v oblasti pôdohospodárstva,
potravinárstva a ochrany životného prostredia podpísali predstavitelia agrárnych výskumných ústavov krajín
V4. Riaditeľ maďarského Národného centra pre agrárny výskum a inováciu C. Gyuricza povedal, že na
základe podpísanej dohody vznikne profesijná sieť. Jej cieľom bude zosúladiť výskumnú činnosť
zúčastnených inštitútov s cieľom čo najlepšej prípravy stredoeurópskeho regiónu na globálne výzvy. Dohoda
bola podpísaná v rámci súčasného maďarského predsedníctva V4.
Zdroj: teraz.sk

Energetika
Rakúsko | Projekt ropovodu Bratislava – Schwechat poškodí Slovnaft
Slovnaft (člen skupiny MOL) ako jeden z troch najkomplexnejších spracovateľov ropy v Európe, je hlavným
sponzorom konferencie CIS&CEE Downstream Projekt Management. Jej účastníci diskutovali 2. - 3.
novembra 2017 vo Viedni o prebiehajúcich projektoch. Slovnaftu v prípade postavenia ropovodu hrozí, že
príde o ruskú ropu. Rakúsky OMV by bol schopný spracovať celý prepravený objem približne 1 mil. ton za rok,
teraz končiaci vo Vlčom hrdle a ponúkol by lepšiu cenu ako slovenská rafinéria. V slovensko-rakúsky joint
venture na jeho výstavbu je Transpetrol (74 %) a OMV (26 %).
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedeni
OECD | Energetika – IEA/OECD
Dňa 7. - 8. novembra 2017 sa v Paríži konalo Ministerské zasadnutie Medzinárodnej energetickej agentúry
IEA/OECD, ktorého kľúčovou témou bolo zvyšovanie energetickej bezpečnosti pre udržateľný globálny rast.
Ministeriál poskytol priestor na dôležitú diskusiu o prechode na čistú a udržateľnú energetiku, vytváraní
podmienok pre investície a vplyve pokročilých komunikačných a informačných technológií na energetickú
bezpečnosť. Na margo signifikantného pokroku v asociačnom procese IEA s rozvíjajúcimi sa ekonomikami,
ministri vyzdvihli potrebu naďalej prehlbovať tento typ spolupráce. Zasadnutia sa za Slovensko zúčastnil štátny
tajomník Ministerstva hospodárstva SR V. Ferencz.
Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži
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Kuba-Slovensko| Návšteva štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR V. Ferencza na Kube
31. októbra - 5. novembra 2017 absolvoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR V. Ferencz pracovné
stretnutia s prvým viceministrom zahraničného obchodu A. Carricartem, ministrom zahraničného obchodu
a investícií R. Malmiercom, podpredsedom Rady ministrov a ministrom ekonomického plánovania R.
Cabrisasom. Osobitné rokovania viedol aj s ministrom energetiky a baní A. Lópezom, s ktorým sa stretol
dvakrát (pri druhej príležitosti v rámci pracovnej návštevy tepelnej elektrárne Mariel), a viceministrami
energetiky a baní. Samostatný pracovné stretnutie spolu s delegáciou absolvoval s riaditeľom Unión Eléctrica
p. Livánom. V rámci návštevy sa 1. novembra 2017 zúčastnil na slávnostnom otvorení slovenského stánku (a
slovenského národného dňa) na Medzinárodnom veľtrhu FIHAV 2017, kde tento rok participovalo celkovo 8
firiem.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Havane

Priemysel
Rakúsko | Magna rozširuje výrobu autozrkadiel na Slovensku
Magna Mirrors, dcérska spoločnosť kanadského koncernu Magna (vlastník miliardár rakúskeho pôvodu Frank
Stronach, v Rakúsku vlastní okrem iného Magna Steyr), rozširuje svoju výrobnú kapacitu v Novom Meste nad
Váhom. Investícia v hodnote 30 mil. USD zahŕňa rekonštrukciu budovy a inštaláciu automatizovanej lakovacej
linky, ktorá má začať svoju výrobu od januára 2019 a zabezpečí vytvorenie 150 nových pracovných miest.
Zdroj: magna.com
Slovensko | Úpravy v zákone o regionálnej investičnej pomoci schválené
Vláda 8. novembra 2017 novelizovala pravidlá v oblasti poskytovania investičnej pomoci. K zásadným
zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti
technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania podielu
vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného
zámeru na jednom mieste. Ďalšie zmeny súvisia so zmenou smerovania investičnej pomoci z pohľadu typov
investície. Návrh zákona ďalej prináša okrem iného aj sprísnenie hodnotenia investičných zámerov a
sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci.
Zdroj: rokovanie.sk
Portugalsko | Web Summit (Lisabone; 6. - 9. novembra 2017)
Na Websummite sa za Slovensko zúčastnili štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR R. Chovanec
a predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov S. Põtheová. Ide o najväčšiu svetovú konferenciu
technológií a inovácie s približne 65 000 účastníkmi, medzi nimi okrem iných aj zástupcovia firiem a start-upov
Slovenska ako Aeromobil, ZSE Energia, O2 Slovakia, Slovak Telekom, HB Reavis, ESET, Domotron, Madviso
a ďalšie. Podľa odhadu ministra hospodárstva Portugalska prinesie tohtoročný summit do portugalskej
ekonomiky približne 300 mil. EUR.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Lisabone

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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