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02.09.2016 │35.týždeň 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kliknutím na jednotlivý nadpis prejdete na podrobnosti danej správy na webe ministerstva 
 

  

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. 
 

 

S A R I O 
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. 

 
 

 

07.12.2017 | Ekonomické správy | Moldavsko 
Možnosti podnikania v Moldavskej republike 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove odporúča slovenským podnikateľom, zaujímajúcim 

sa o možnosti podnikania v Moldavskej republike, zvážiť členstvo v European Business Association 

Moldova (EBA MD). 

 
 
 
 

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.  
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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. 

 
 

 

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. 

 
 

 

21.11.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko 
Výberové konanie na zabezpečenie funkcie administrátora Fondu energetickej efektívnosti 
Moldavskej republiky 

Fond energetickej efektívnosti Moldavskej republiky bol zriadený na podporu implementácie národnej 

politiky v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na dosiahnutie cieľov 

Národného programu energetickej efektívnosti do roku 2020. Hlavným cieľom fondu je prilákať a 

spravovať finančné zdroje na realizáciu projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných 

zdrojov energie. Výkon funkcie administrátora zahŕňa zapojenie troch kľúčových expertov: 1. Expert 

v oblasti fundraisingu 2. Medzinárodný finančný expert 3. Medzinárodný technický expert (koniec 

kontraktu 31. 12 2018) 

 
 

 

24.11.2017 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Francúzsko 
Dopyt na dodávku termoplastickej peny 

Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o dopyte francúzskej spoločnosti 

Inventif Studio na dodávku termoplastickej peny. 

 

 
 

 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. 
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04.12.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko 
EXPOVIN MOLDOVA a BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST 

Zastupiteľský úrad SR v Moldavsku informuje podnikateľskú verejnosť že 21. – 23. februára. 2018 

sa bude konať výstava EXPOVIN MOLDOVA a súťaž BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS 

CONTEST 
 

 

 

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. 

 

 

21.11.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Francúzsko 
Challenge International du Vin 

Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Challenge 

International du Vin, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. - 21. apríla 2018 v BORDEAUX, vo 

FRANCÚZSKU. 

 

 

 

27.11.2017 | Ekonomické správy | Afganistan 
Agro Sud Export 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní prvého ročníka veľtrhu Agro Sud Export, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. - 19. decembra 

2017 v Oued Souf, Alžírsko. 
 

 

19.11.2017  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Švajčiarsko 
Medzinárodná výstava vynálezov v Ženeve 

Zastupiteľský úrad SR v Berne informuje slovenských inovátorov a start-upistov o možnosť 

participácie na International Exhibition of Inventions of Geneve s cieľom hľadania zdrojov na 

financovania svojich projektov. Podujatie sa uskutoční v dňoch 11.-15. apríla 2018 v Ženeve, 

Švajčiarsko 
 

  

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. 

 

 

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 
 

 

04.12.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rakúsko 
Pozvánka na aktívnu účasť v spoločnom stánku Slovenska na veľtrhu Intertool 2018 

Bratislavská regionálna komora SOPK, Veľvyslanectvo SR v Viedni a Spiš View Trading, ako 

realizátor expozície, Vám ponúkajú možnosť účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na 

medzinárodnom veľtrhu INTERTOOL vo Viedni. Veľtrh sa bude konať v dňoch 15. až 18. mája 2018 

a je zameraný na strojárenské technológie, nástroje a priemyselné výrobky. 
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 Podujatia 
 

 

 

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. 

 
 

 

05.12.2017| Ekonomické správy | Taliansko  
Seminár 'Slovakia-Italy 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom 

Slovenskej republiky v Ríme pozýva slovenských a talianskych podnikateľov na seminár 'Slovakia-

Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraného na podporu vzájomných obchodných 

vzťahov medzi slovenskými a talianskymi podnikateľskými subjektmi, ktoré sa uskutoční 14. 

decembra 2017. 
 

  

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. 

 

 

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. 

 

 

 

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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29.11.2017 | Ekonomické správy | Slovensko 
Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva 

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár „Priemyselno-právna ochrana 

duševného vlastníctva. Seminár sa uskutoční 8. februára 2018 o 10.00 hod. 

 

 

 

29.11.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Rusko 
Misia do Nižného Novgorodu – Ruská federácia 

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na obchodnú misiu do Nižného Novgorodu – 

Ruská federácia, v termíne 22. – 25. mája 2018. 

 

 

 

29.11.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Nemecko 
Misia do Magdeburgu a návštevu veľtrhu Hannover Messe 2018 

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na obchodnú misiu do Magdeburgu a návštevu 

veľtrhu Hannover Messe 2018 v termíne 23. apríla - 25. apríla 2018. 

 

 
 

 Aktuality 
 

 

Slovensko | Slovensko má záujem o komplexný rozvoj vzťahov s Čínou 

Po  pracovnej ceste v Ázii zdôraznil minister hospodárstva SR P. Žiga, že „Slovensko má dlhodobo záujem 

na dobrých obchodných vzťahov a hlási sa k myšlienke budovania novodobej Hodvábnej cesty. Je to pre 

Slovensko veľká strategická príležitosť.“ Počas cesty vo Vietname, v Mongolsku a Číne, na ktorej sa okrem 

ministra hospodárstva SR a ministra financií SR zúčastnili aj tri desiatky podnikateľov, sa podarilo naštartovať 

obchodnú spoluprácu s Mongolskom, súčasne viaceré slovenské spoločnosti podpísali kontrakty vo 

Vietname. Počas návštevy Číny sa podnikateľského biznis fóra zúčastnili slovenskí a čínski podnikatelia.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

Slovensko | Štátny rozpočet v novembri so schodkom 981,4 mil. EUR 

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 371,7 mil. EUR. Rovnako aj 

výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 12,4 mil. EUR. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu 

novembra 2017 schodok vo výške 981,4 mil. EUR.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

Ukrajina | Ukrajina predĺži moratórium na trh s pôdou 

Prezident Ukrajiny P. Porošenko oznámil, že spustenie trhu s poľnohospodárskou pôdou bude odložené 

minimálne o ďalší rok. Podľa jeho slov sa doteraz nepodarilo prelomiť odpor protivníkov tohto kroku, ktorí sa 

bránia otvoreniu trhu s pôdou. Požiadavka spustenia trhu s poľnohosp. pôdou je jednou z dôležitých 

podmienok medzinárodných finančných inštitúcii pre ďalšie poskytovanie finančnej pomoci UA. Pritom toto 

moratórium je na Ukrajina už od roku 2002 a jeho platnosť sa pravidelne predlžuje.  

Zdroj: Lb.ua  
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Priemysel 
 

 

Francúzsko | Generálny riaditeľ PSA zvolený za prezidenta 

Generálny riaditeľ PSA zvolený za prezidenta Asociácie európskych výrobcov automobilov na rok 2018 C. 

Tavares, GR automobilky PSA, nahradí v roku 2018 D. Zetsche (Daimler) na poste prezidenta ACEA 

(European Automobile Manufacturers' Association), ktorá obhajuje záujmy výrobcov automobilov v EÚ a 

združuje 14 výrobcov automobilov v Európe. Je hlavným sprostredkovateľom pre politické autority, najmä v 

diskusiách o regulácii automobilového sektora. Ako sa po zvolení vyjadril C. Tavares „Prvými prioritami roku 

2018 bude: zadefinovať ambiciózny, ale realistický plán znižovania CO2 v budúcnosti, pokračovať 

v zlepšovaní bilancie bezpečnosti, ako aj chrániť a zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho automobilového 

priemyslu“.  

Zdroj: Le Figaro 

 

 

 
 
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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http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

