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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.
15.11.2017 | Ekonomické správy | Slovensko
Seminár na tému Riziká medzinárodného obchodu a prepravy a spôsoby ich eliminácie.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu pripravila
28. novembra 2017 seminár Exportnej Akadémie v regióne Nitra, pod názvom Riziká
medzinárodného obchodu a prepravy a spôsoby ich eliminácie.

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).
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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.
14.11.2017 | Ekonomické správy | Švajčiarsko
Dopyt zo Švajčiarska na nadviazanie kontaktu - zadanie objednávky na výrobu oceľovej
konštrukcie
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne informuje podnikateľskú verejnosť o záujme švajčiarskej
firmy o nadviazanie kontaktu s firmou v SR, ktorá majú kapacity a záujem vyrábať oceľové konštrukcie
pre švajčiarsku firmu.
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.

Výstavy a veľtrhy
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.

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.
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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.
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

Podujatia
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.

3

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.

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.
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Aktuality
Španielsko | Katalánska kríza ohrozuje možnosti Barcelony: EMA, Mobile World Congress
Hoci Barcelona bola v čase podania kandidatúry favoritom na nové sídlo EMA, súčasná kríza zmenšuje jej
šance. Uvádza to španielska tlač s odvolaním sa na Financial Times, podľa ktorého najlepšie vyhliadky na
relokáciu agentúry majú momentálne Bratislava a Miláno. Vláda Španielska však kandidatúru na sídlo EMA
nepovažuje za stratenú. Barcelona by mohla prísť aj o jedno z najvýznamnejších podujatí z oblasti mobilných
technológií – Svetový mobilný veľtrh, ktorý sa každoročne koná v metropole Katalánska.
Zdroj: El Mundo
Rakúsko-Slovensko | Najviac Slovákov v zahraničí pracuje v Rakúsku
V 2. štvrťroku 2017 v zahraničí pracovalo 149 000 osôb, medziročne o 9,2 % menej. Najväčšia skupina je
zamestnaná v Rakúsku (55 500 osôb), nasleduje Česko (37 700). Slovenskí občania sú v zahraničí
zamestnaní prevažne v stavebníctve (46 100), v oblasti zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb (38
100) a v priemysle (28 800).
Zdroj: Štatistický úrad SR
Španielsko | Minister hospodárstva Španielska uprednostní miesto v ECB
Viacerí členovia Euroskupiny, vrátane vplyvných krajín Francúzska a Nemecka, navrhli španielskemu
ministrovi L. de Guindosovi post predsedu po odchode J. Dijsselbloema. Minister však tento návrh odmietol.
O získanie postu má záujem frakcia európskych ľudovcov, ktorá má v súčasnosti v Euroskupine väčšinu.
Záujem prejavil rakúsky minister H. Jorg Schelling, nateraz však nemá garantované miesto vo vláde. Možnosti
sondovali aj francúzsky minister B. Le Maire, či komisár P. Moscovici, ich ambície však zamieta Nemecko.
Frakcia európskych socialistov ale namieta, že predstavitelia ľudovcov v súčasnosti zastávajú viaceré
významné európske posty vrátane predsedu Európskej komisie, predsedu Európskej rady aj Európskeho
parlamentu, preto by predsedom Euroskupiny mal byť jeden z kandidátov socialistov: M. Centero
(Portugalsko), P. Kažimír (Slovensko) alebo P. Gramegna (Luxembursko).
Zdroj: El Mundo
Čína-Slovensko | Do Bratislavy prišiel po 17 dňoch prvý vlak z Číny
Do nákladného prístavu v Bratislave prišiel prvý skúšobný nákladný vlak po 17 dňoch z Číny s dĺžkou 600
metrov. Je zároveň prvým, ktorého trasa vedie cez takmer celé územie Slovenska. Vlak prešiel 11-tisíc
kilometrov z Číny do Ruska cez Ukrajinu a na Slovensko. Tovar v 40 kontajneroch bude ďalej smerovať po
železnici, alebo kamiónovou dopravou k zákazníkom do celej strednej Európy.
Zdroj: TASR
EBRD | EBRD podporuje zákon o krytých dlhopisoch Slovenskej republiky
Nová legislatíva bola prijatá slovenským parlamentom na základe projektu technickej spolupráce medzi
Ministerstvom financií SR a EBRD. SK sa tak stala priekopníkom pri vytváraní právneho základu pre kryté
dlhopisy so zmenami príslušného zákona v súlade s odporúčaniami najlepších postupov Európskeho orgánu
pre bankovníctvo (EBA).
Zdroj: ebrd.com, Ministerstvo financií SR
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USA | Služba Android Pay čoskoro dostupná aj na Slovensku
Zatiaľ funguje v 15 štátoch, Google ju chce zaviesť do každej krajiny. Nedávno ju spustil na Ukrajinu, v utorok
v Českej republike a v Brazílii a oficiálne potvrdil skoré uvedenie na Slovensku. Android Pay sa tak pripojí
k viacerým dostupným riešeniam mobilných NFC platieb s použitím iba telefónu, ktorý môže v budúcnosti
nahradiť peňaženku. V obchode zákazník zaplatí priložením telefónu k terminálu ako pri bezkontaktnej platbe
kartou. Pre banky je služba zdarma, zisk si Google sľubuje z predaja mobilov so systémom Android, či
používania vyhľadávača Google ich majiteľmi (príjem z reklamy).
Zdroj: Pali Bhat, VP Google & CEO Google Payment Corp.
Rakúsko | Konkurencia letísk Bratislava a Viedeň v nákladnej doprave
Spolupráca medzi dvoma logistickými uzlami Bratislava a Viedeň by mohla zmeniť kapacitu a štruktúru
nákladov letísk, avšak momentálne nie sú definované jej rámcové podmienky, ani vyjasnené otázky ďalšieho
spoločného vývoja. Logistická spolupráca sa týka aj vybudovania 3. pristávacej dráhy na rakúskom letisku
Schwechat, čo znamená vytvorenie 30. 000 pracovných miest, ktoré by v prípade nevybudovania dráhy vznikli
v Bratislave. Viedeň má výhodu vo veľkosti prekládkového územia, Bratislava má zas nízke pracovné náklady.
Ktoré z miest bude dlhodobo profitovať v oblasti logistiky, ostáva otázkou budúcnosti.
Zdroj: Die Presse

Energetika
Ukrajina | PGNiG (Poľsko) plánuje predať v roku 2017 na Ukrajinu 700-800 mil. m3 plynu
Spoločnosť PGNiG od začiatku roka 2017 predala na ukrajinský trh 430 mil. m3 plynu a do konca roka plánuje
celkovo predaj v objeme 700-800 mil. m3. Súčasne PGNiG uvádza, že pri doprave plynu na Ukrajinu plánuje
ako dodatočné kapacity využiť aj plynovody cez územie Českej republiky a Slovenskej republiky.
Zdroj: Ekonom. pravda

Priemysel
India | Slovenské inovatívne firmy v Mumbaji
Projekt na podporu spolupráce slovenských a indických inovatívnych firiem SLOVAKIA HUB úspešne
odštartoval prvým podujatím 9. – 11. novembra 2017 v Mumbaji . Hlavnými organizátormi a sponzormi
podujatia boli Indická obchodná komora v Slovenskej republike (INDCHAM), firma ESET, Slovenská aliancia
na podporu inovatívnej ekonomiky (SAPIE) a Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Dillí. Akcia okrem B2B
rokovaní s indickými partnermi zároveň odštartovala činnosť pobočky INDCHAM v Mumbaji a bude
pokračovať založením co-workingového priestoru pre slovensko-indické startupy SLOVAKIA HUB v centre
indického IT priemyslu Bangalúre.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dillí
Uzbekistan | Prezentácia módy a výrobkov uzbeckého hodvábneho priemyslu
6. decembra 2017 bude vo Viedni Asociácia hodvábneho priemyslu Uzbekistanu „Uzbekipaksanoat“
organizovať prezentáciu módy a výrobkov uzbeckého hodvábneho priemyslu, na ktorej sú vítaní aj slovenskí
záujemcovia a potenciálni partneri. Ďalšími podsektormi, ktoré asociácia rozvíja je pestovanie dreva
morušovníka, kde zvažuje využitie tejto suroviny na výrobu papiera, v nábytkárskom priemysle, v rozvoji
farmaceutického priemyslu alebo kozmetiky.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Taškente
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Čína-Slovensko | Slovensko je v hre o výrobcu elekromobilov z Číny v hodnote 400 mil. EUR
Čínsky výrobca elektromobilov Zhi Dou, ktorý tak ako Volvo patrí pod koncern Zhejiang Geely Holding Group,
hľadá miesto, kde by mohol umiestniť svoju výrobu pre lokálny trh. Rozhoduje sa medzi Slovenskom,
Slovinskom, Poľskom, Maďarskom a Rumunskom. Závod v hodnote 400 mil. EUR by mal začať s produkciou
v roku 2020. Predpokladaná kapacita výroby by mala byť na úrovni tritisíc elektromobilov mesačne, čo
zodpovedá potrebe približne 500 zamestnancov.
Zdroj: TASR
Slovensko | Digitalizácia priemyslu a inovácie spojili krajiny V4 v Budapešti
Na konferencii Vision4Tech, zameranej na digitalizáciu priemyslu, inovácie a disruptívne technológie,
informovala generálna riaditeľka sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí Ministerstva
hospodárstva Andrea Krajčíková o Koncepcii inteligentného priemyslu pre Slovensko a zároveň o prípravách
Akčného plánu pre inteligentný priemysel. Záverom konferencie bola „iniciatíva pre zvýšenie konektivity v srdci
Európy“, v ktorej štáty V4 potvrdili záujem a podporu pre digitálnu transformáciu a digitálnu ekonomiku.
Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

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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