
 

1 

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. 

 

 

 

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.  
 

 

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 Slovenskej republike, 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. decembra 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. 

 
 

 

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 
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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. 

 

 
  

 

11.12.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Izrael 
CYBERTECH 2018. 

Pozvanie na renomované podujatie v oblasti kybernetickej bezpečnosti (konferencia a veľtrh) sa 

uskutoční v Tel Avive, 29. - 31. januára 2018. Organizátori sľubujú okrem osvedčeného programu aj 

viaceré novinky. 
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http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-vynalezov-na-blizkom-vychode-kuvajt-2018?p_p_auth=BoU9hrW7&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-a-konferencia-o-novych-technologiach-v-polnohospodarstve?p_p_auth=qcRM3ED3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-a-konferencia-o-novych-technologiach-v-polnohospodarstve?p_p_auth=qcRM3ED3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/pozvanka-na-aktivnu-ucast-v-spolocnom-stanku-slovenska-na-veltrhu-intertool-2018?p_p_auth=tORcyvif&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/pozvanka-na-aktivnu-ucast-v-spolocnom-stanku-slovenska-na-veltrhu-intertool-2018?p_p_auth=tORcyvif&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/cybertech-2018-?p_p_auth=XV7tbCuK&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/cybertech-2018-?p_p_auth=XV7tbCuK&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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 Podujatia 
 

 

 

15.12.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Vietnam 
Obchodná misia do Hanoja – Vietnam 

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Hanoja – Vietnam v 

termíne 19. – 25. marca 2018. Partnermi sú Obchodná a priemyselná komora Hanoj, 

Veľvyslanectvo SR vo Vietnamskej socialistickej republike (VSR). 

 
 

  

15.12.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kuvajt 
Kuwait Expo 2018 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní medzinárodného 

veľtrhu Kuwait Expo 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. - 10. februára 2018 v Kuvajte, Kuvajt. 
 

 

 

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. 

 
 

 

08.12.2017 | Ekonomické správy | Dánsko 
Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Dánskom 

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na Konzultačný deň o možnostiach 

hospodárskej spolupráce s Dánskom, ktorý sa uskutoční v piatok 5. januára 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. 

 

 

 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/obchodna-misia-do-hanoja-vietnam?p_p_auth=c0vu0T5E&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/obchodna-misia-do-hanoja-vietnam?p_p_auth=c0vu0T5E&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/kuwait-expo-2018?p_p_auth=c0vu0T5E&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/kuwait-expo-2018?p_p_auth=c0vu0T5E&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-a-konferencia-plynarenstva-gastech-2018-barcelona-17-20-septembra-2018-?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-a-konferencia-plynarenstva-gastech-2018-barcelona-17-20-septembra-2018-?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konzultacny-den-o-moznostiach-hospodarskej-spoluprace-s-danskom?p_p_auth=OAyyJCg1&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konzultacny-den-o-moznostiach-hospodarskej-spoluprace-s-danskom?p_p_auth=OAyyJCg1&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/moznost-ucasti-sk-firiem-v-programe-eu-gateway-to-korea-tema-green-energy-technologies?p_p_auth=BGaMlP1C&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/moznost-ucasti-sk-firiem-v-programe-eu-gateway-to-korea-tema-green-energy-technologies?p_p_auth=BGaMlP1C&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelska-misia-do-vietnamu-evbn-potraviny-a-napoje-?p_p_auth=nVlVX7EM&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelska-misia-do-vietnamu-evbn-potraviny-a-napoje-?p_p_auth=nVlVX7EM&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/svetovy-mobilny-veltrh-barcelona-26-februara-1-marca-2018-?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/svetovy-mobilny-veltrh-barcelona-26-februara-1-marca-2018-?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/big-science-business-forum?p_p_auth=y0BCCjCR&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/big-science-business-forum?p_p_auth=y0BCCjCR&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 
 

 

Estónsko | Daňové a odvodové zaťaženie v Estónsku kleslo po prvý raz od roku 2011  

Vyplýva to zo štatistík Eurostatu, podľa ktorých daňové a odvodové zaťaženie v Estónsku za rok 2016 

predstavuje 34,1 % HDP, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená pokles o 0,4 %. Estónsko je pod 

priemerom zaťaženia EÚ (40 %) a eurozóny (41,3 %) a v súčasnosti je deviatym členským štátom EÚ 

s najnižším daňovým a odvodovým zaťažením. Členské štáty s najvyšším zaťažením za rok 2016 sú 

Francúzsko (47,6 %), Dánsko (47,3 %) a Belgicko (46,8 %), najnižšie daňové a odvodové zaťaženie majú 

Írsko (23,8 %), Rumunsko (26,0 %) a Bulharsko (29 %). Slovensko je v poradí šiestym členským štátom 

s najnižším daňovým a odvodovým zaťažením (32,4 % HDP).  

Zdroj: El país  

 

Česká republika | Elektronická evidencia tržieb 

Senát Parlamentu Českej republiky odporučil vláde Českej republiky dňa 7. decembra. výnimku z používania 

elektronickej evidencie tržieb (EET) pre živnostníkov a firmy s obratom do 750 000 CZK ročne. Reagoval tak 

na petíciu, požadujúcu zrušenie EET. Podľa pozorovateľov tento návrh v novom kabinete A. Babiša narazí na 

odpor. A. Babiš pred parlamentnými voľbami sľuboval výnimku z EET pre firmy s príjmami do 500 000 CZK.  

Zdroj: Právo 

 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/f-b-obchodna-misia-v-indonezii?p_p_auth=nVlVX7EM&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/f-b-obchodna-misia-v-indonezii?p_p_auth=nVlVX7EM&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-cestovneho-ruchu-fitur-2018-madrid-17-21-januar-2018-?p_p_auth=wgqD23Ci&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-cestovneho-ruchu-fitur-2018-madrid-17-21-januar-2018-?p_p_auth=wgqD23Ci&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/priemyselno-pravna-ochrana-dusevneho-vlastnictva?p_p_auth=jQZBJdKi&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/priemyselno-pravna-ochrana-dusevneho-vlastnictva?p_p_auth=jQZBJdKi&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/misia-do-nizneho-novgorodu-ruska-federacia?p_p_auth=jQZBJdKi&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/misia-do-nizneho-novgorodu-ruska-federacia?p_p_auth=jQZBJdKi&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/misia-do-magdeburgu-a-navstevu-veltrhu-hannover-messe-2018?p_p_auth=jQZBJdKi&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/misia-do-magdeburgu-a-navstevu-veltrhu-hannover-messe-2018?p_p_auth=jQZBJdKi&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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Chorvátsko | Minister financií Slovenskej republiky P. Kažimír v Chorvátsku  

Minister financií Slovenskej republiky absolvoval v Záhrebe počas pracovnej návštevy Chorvátska (11. 

decembra 2017) bilaterálne rokovanie s chorvátskym  partnerom Z. Maričom. Hlavnými témami rokovania boli 

transfer skúsenosti zo zavedenia eura na Slovensku, skúsenosti z Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade 

EÚ a Banková únia.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Záhrebe 

 

WTO | Jedenásta ministerská konferencia WTO 

Jedenásta ministerská konferencia WTO, ktorá sa uskutočňuje 10. - 13. decembra 2017 v argentínskom 

Buenos Aires, poskytne príležitosť 164 členským krajinám možnosť zlepšenie systému, zhodnotenia 

dôležitosti obchodu a multilaterálneho obchodného systému, dosiahnutého pokroku posledných rokov 

a určenie smerovania budúcich aktivít WTO. Perspektíva v špecifických otázkach nie je jasná – členovia sa 

počas prípravy na konferenciu nedokázali zhodnúť v niektorých otázkach.  Slovensko je členom WTO od 1. 

januára 1995 a na konferencii je zastúpené ministrom hospodárstva P. Žigom.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

WTO | V Buenos Aires rokuje Svetová obchodná organizácia  

Slovenskú republiku na 11. ministerskej konferencii WTO zastupuje minister hospodárstva SR P. Žiga. Ministri 

sa naposledy stretli v roku 2015 v keňskom Nairobi. „Slovensko podporuje úsilie o rozvoj svetového  obchodu 

a odstraňovanie obchodných bariér, kde ako platforma na rozhovory zastáva významnú úlohu WTO. Podporu 

sme jasne preukázali aj ako predsednícka krajina v rade EÚ a práve počas nášho pôsobenia dokázala EÚ 

uzatvoriť prelomovú dohodu o voľnom obchode s Kanadou.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Bulharsko | Sofia hostiteľom Európskeho digitálneho zhromaždenia počas BG PRES 

Ako oznámila komisárka EÚ pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť M. Gabrielová, v rámci digitálneho 

zhromaždenia 25. - 29. júna. 2018, sa v Sofii uskutoční Európsky týždeň digitalizácie a inovácií a 9. ročník 

digitálneho festivalu Webit. Zúčastniť sa má približne 6 000 hostí z členských krajín EÚ a EÚ inštitúcií, politici, 

zástupcovia súkromného sektora aj akademickej sféry, start-upov a neziskových organizácií.  

Zdroj: Trud BG 

 

OECD │ 20. výročie Dohovoru OECD o boji s podplácaním 

Pod záštitou generálneho tajomníka OECD A. Gurríu sa uskutočnil okrúhly stôl k 20. výročiu prijatia Dohovoru 

OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. 

Dohovor OECD predstavuje jedinečný nástroj boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov, 

zavádza vynútiteľnosť práva pri praní špinavých peňazí, pri zistení sprenevery a obchádzaní daňovej 

povinnosti. SR je krajinou tohto Dohovoru.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

OECD  | Predseda 72. VZ OSN M. Lajčák sa stretol s generálnym tajomníkom OECD A. Gurríom  

Hlavnými témami diskusie a jeho vystúpenia bolo predstavenie priorít 72. zasadnutia valného zhromaždenia 

OSN, oživenie dôvery a relevancie multilateralizmu a spolupráca medzi OSN a OECD pri dosahovaní cieľov 

udržateľného rozvoja a riešení súčasných globálnych problémov.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
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Energetika 
 

 

Ukrajina | Naftogaz rokuje s ďalšími potenciálnymi partnermi 

Naftogaz podpísal memorandum o spolupráci s Gasunie (Holandsko) a GRTgaz (Francúzsko) v oblasti 

využívania kapacít ukrajinskej plynovej prepravnej sústavy. Naftogaz vedie rokovania aj s Eustreamom 

(Slovensko) a Snam (Taliansko).  

Zdroj: Ekonom. Pravda, Ukrajina 

 

Rusko | Vyjadrenie Gazprom exportu k výbuchu plynového terminálu v Baumgartene 

V súvislosti s výbuchom plynového terminálu v rakúskom Baumgartene vydal ruský prepravca plynu Gazprom 

export vyhlásenie, v ktorom informuje, že so situáciou je oboznámený a pracuje na presmerovaní zastavených 

dodávok plynu s cieľom zabezpečenia plynulosti dodávok plynu svojim klientom. Plyn cez hub v Baumgartene 

(zabezpečuje dodávky asi tretiny ruského plynu do západnej Európy) je ďalej dodávaný do Talianska, 

Slovinska a Chorvátska. Zastavenie tranzitu by mohlo dočasne znížiť tranzit plynu cez Ukrajinu a Slovensko 

približne o tretinu.  

Zdroj: Kommersant 

 

Česká republika | Poľská PKN Orlen chce vytlačiť slovensko-českú investičnú skupinu J&T  

Väčšinový akcionár najväčšej českej petrochemickej skupiny poľský petrochemický holding PKN Orlen, chce 

zvýšiť svoj podiel na 90 % a vytlačiť druhého najväčšieho akcionára – Slovensko - českú  investičnú skupinu 

J&T, držiaceho blokačný podiel 23 % akcií a následne ďalších menšinových vlastníkov z firmy. Unipetrol je 

jediným spracovateľom ropy v Českej republike, vlastniaci najväčšiu sieť čerpacích staníc Benzina. Patrí do 

neho aj chemička Spolana Neratovice, výroba asfaltov, plastov a mazív. Od začiatku roka 2017 sa cena akcií 

Unipetrolu zdvojnásobila. Koncern profituje z pozitívneho ekonomického vývoja v Česku a v Európe a zo 

zvýšenia dopytu po palivách a plastoch.  

Zdroj: Hospodárske noviny 

 
 

Priemysel 
 

 

Česká republika | Odsúhlasenie glyfosátu v EÚ na 5 rokov  

Po minulotýždňovom odsúhlasení ďalšieho používania herbicídu glyfosátu v poľnohospodárstve na ničenie 

burín  na ďalších 5 rokov, české ministerstvo poľnohospodárstva hľadá spôsoby, ako obmedziť jeho 

používanie pri pestovaní obilnín. Chce ho používať len v najnevyhnutejších prípadoch na ničenie trvácich 

burín. Podľa rôznych štúdií, napríklad Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, je glyfosát karcinogénny.  

Zdroj: Lidové noviny 

 
 
 
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“.  

mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

