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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. 

 

 

 

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. 
 

 
 

 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). 
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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
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
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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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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
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
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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 

 

USA ǀ Stretnutie predsedu vlády SR R. Fica s prezidentom Federálnej rezervnej banky v New Yorku 

Predseda vlády SR R. Fico sa stretol s Williamom C. Dudley-m, prezidentom Federálnej rezervnej banky 

v New Yorku. So stálym podpredsedom Výboru pre operácie na voľnom trhu Federálneho rezervného systému 

USA (kľúčového výboru určujúceho menovú politiku USA), diskutoval o aktuálnych európskych témach, akými 

sú situácia v eurozóne, Brexit, či budúcnosť EÚ, ako aj o ekonomickej situácii na Slovensku. Premiér SR sa 

tiež oboznámil s jednou z funkcií newyorského Fedu - úschovou zlata centrálnych bánk a vlád viacerých krajín 

sveta, či oficiálnych medzinárodných inštitúcií. V trezore hlavnej budovy na Manhattane banka uchováva okolo 

6200 ton oficiálnych zlatých rezerv.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone 

 

Japonsko| Toyota plánuje do roku 2025 elektromotory pre všetky modely  

Toyota Motor Corporation informovala (18.decembra 2017), že má v úmysle do roku 2030 investovať 1,5 bil. 

JPY (11,3 mld. EUR) na vývoj a výrobu batérií pre elektromobily a postupne ponúknuť všetky modely ako 

elektrické, hybridné a konvenčné vozidlá, pričom elektrické verzie majú byť k dispozícii približne do roku 2025. 

Rozhodnutie je dôsledkom posunu smerom k elektromobilom v Číne a ďalších významných automobilových 

trhoch.   

Zdroj: Nikkei 

 

Fancúzsko | Ministerstvo dopravy Francúzska uvítalo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora  

Rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý UBER klasifikuje ako „službu v sektore dopravy“, dáva priestor 

na uloženie sankcií UberPop vo Francúzsku a UberBlack v Nemecku. Novú reguláciu tohto sektora prepravy 

predloží ministerstvo po verejnej konzultácii v marci 2018. V rámci EÚ nemá Uber predĺženú licenciu v Británii, 

Dánsku, Maďarsku, Bulharsku a očakáva sa jeho stiahnutie aj z trhov Poľska, Českej republiky, Slovenska 

a Rumunska.  

Zdroj: Le Figaro 

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
https://www.newyorkfed.org/
https://www.newyorkfed.org/
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm


 

6 

 

Slovensko | Strednodobá predikcia NBS za 4 kvartál 2017 

Po slabom exporte v 2. štvrťroku začína dochádzať koncom tohto roka k jeho oživeniu. Silnejšia investičná 

aktivita predstavuje hlavný zdroj zrýchlenia ekonomiky Slovenska. Ekonomika Slovenska by mala dosiahnuť 

rast na úrovni 3,4 % v tomto roku, v roku 2018 na úrovni 4,3 %  a až 4,7 % v roku 2019. V súvislosti s 

postupným znižovaním vplyvu nábehu novej produkcie v automobilovom priemysle by sa rast ekonomiky mal 

ustáliť na úrovni 3,8 % v roku 2020. Miera nezamestnanosti by sa mala v roku 2020 znížiť až na úroveň 6,2 

%.  

Zdroj: Národná banka Slovenska  

 

Slovensko | Pokles úspešnosti žiakov v IT Fitness Teste 2017 

Z porovnaní výsledkov IT Fitness Test 2017 a 2015 vyplýva, že u účastníkov starších ako 15 rokov klesla 

priemerná úspešnosť o približne 3 %. Podpredseda vlády  P.  Pellegrini sa kriticky vyjadril k výsledkom 

testovania aj k príprave kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby trhu práce. „ Ak máme nedostatok IT zručných 

ľudí – a aj dnes je na Slovensku k dispozícii viac ako 10-tisíc pracovných miest, kde sa ponúkajú veľmi dobré 

platy – ale nenájdeme dobre pripravených ľudí, tak niečo je problém... Preto spoločne s partnermi rozvíjame 

vzdelávacie projekty ako Digitálna koalícia alebo IT Akadémia. Najviac nádeje vkladám do IT Akadémie, kde 

bude 2000 učiteľom poskytnutá veľká pomoc a podpora, aby mohli lepšie učiť informatiku,” povedal 

vicepremiér.  

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR 

 

Poľsko | Slovensko | Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko 

Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete (INEA), GAZ-SYSTEM S.A. a Eustream podpísali dňa 18. 

decembra 2017 grantovú dohodu na stavebné práce pre Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko, plánovaný 

cezhraničný plynovod, z ktorého približne 59 kilometrov sa bude nachádzať v Poľsku a 106 kilometrov na 

Slovensku. Projekt poľsko-slovenského prepojenia získal vôbec jednu z najvyšších podpôr (107,7 mil. EUR) 

v rámci všetkých osemnástich projektov, ktoré Európska komisia vybrala v roku 2017 v rámci druhej výzvy na 

financovanie z prostriedkov CEF.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR 

 
 

Energetika 
 

 

Rakúsko-Slovensko | Rakúska mimovládna organizácia žaluje Úrad jadrového dozoru 

Environmentálna organizácia GLOBAL 2000 podala (18.decembra 2017) na krajskom súde Bratislava 

správnu žalobu proti Úradu jadrového dozoru SR. Predmetom sporu je „prílišné začiernenie“ podkladových 

dokumentov zverejnených v rámci konania o uvedení do prevádzky 2 nových blokov atómovej elektrárne 

v Mochovciach s cezhraničnou účasťou verejnosti Úrad jadrového dozoru pritom argumentuje 

bezpečnostnými rizikami (bránenie možným teroristickým útokom). Podľa názoru organizácie ide len o 

„obratný manéver, pretože veľká časť informácií nie je pre terorizmus relevantná, ale priamo súvisí s jadrovými 

nehodami a bezpečnosťou stredoeurópskeho obyvateľstva.“ V žalobe pritom žiada Krajský súd Bratislava 

o položenie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru EÚ, keďže sa v prípade jedná o výklad Aarhuského 

dohovoru, ktorý je súčasťou právneho rámca EÚ.  

Zdroj: APA 
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Priemysel 
 

 

Poľsko | Medzi infraštruktúrne trhy na svete patrí aj Česká republika, Slovensko a Poľsko  

Podľa medzinárodnej správy CMS "Infrastructure Index: A New Direction" sa 3 krajiny zo Severovýchodnej 

Európy umiestnili v dvadsiatke najatraktívnejších infraštruktúrnych trhov pre investície vo svete. Česká 

republika sa umiestnila na 13., Slovensko na 15. a Poľsko na 17. mieste. Poradie zahŕňalo 40 krajín. Na 1. 

mieste bolo Holandsko, 2. Nemecko a 3. Veľká Británia. Správa zohľadňuje šesť kritérií: hospodárska situácia 

(30% hodnotenia), trvalo udržateľný rozvoj a inovácie (12,5%), daňový systém (5%), politická stabilita (22,5%), 

jednoduchosť podnikania (10%) a účasť súkromného sektora na investíciách do infraštruktúry (20%).  

Zdroj: Gazeta Wyborcza 

 

 
 
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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