
 

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. 

 

 

 

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. 

 
 

 

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. 

 
 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 

 
 

 

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. 

 

 

 

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 
 

 

 

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. 
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https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrhy-v-kyjeve-v-priebehu-roku-2017?p_p_auth=v7d5filg&_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/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-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/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
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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. 

 

 
 

 Aktuality 
 

 

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 

 

Francúzsko | Azúrové pobrežie plánuje zaviesť ekologickú daň z tranzitu nákladných vozidiel  

Región Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) plánuje podľa predsedu rady regiónu R. Museliera v dohľadnej 

dobe zaviesť daň z tranzitu nákladných vozidiel.  

Zdroj: Le Figaro 

 

 

 

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
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


 

5 

 

Dánsko | Dánsko je na špici rebríčka indexu sociálnej spravodlivosti Bertelsmannovho inštitútu 

Dánsko je na špici rebríčka indexu sociálnej spravodlivosti Bertelsmannovho inštitútu, ktorý porovnáva úroveň 

chudoby, sociálnej súdržnosti, pracovných príležitostí, vzdelávania a diskriminácie. Nasleduje Švédsko, 

Fínsko, Česká republika, SIovinsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko... Slovensko je na 14. a Poľsko na 15. 

priečke.  

Zdroj:  jyllands-posten.dk 

 

Švédsko | Problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily 

Ministerka práce potvrdila prehlbujúcu sa nerovnováhu na švédskom pracovnom trhu: vysoký počet 

nezamestnaných s nízkym vzdelaním na jednej strane a 93 000 voľných pracovných pozícií (vyžadujúcich si 

špecifické vzdelanie) naprieč celým spektrom priemyslu na strane druhej. Švédski zamestnávatelia preto 

musia riešiť obsadenie voľných pozícií pracovníkmi zo zahraničia.  Štokholm zaznamenal zvýšený záujem 

slovenských personálnych agentúr (ale i záujem jednotlivcov) ponúkať na švédsky pracovný trh slovenských 

kvalifikovaných pracovníkov (prevažne sektor stavebníctva).  

Zdroj: Dagens Industri 

 

Španielsko | Španielsko zaznamenalo štvrtý najvyšší podiel na poľnohospodárskej produkcii EÚ 

Španielsko zaznamenalo štvrtý najvyšší podiel na poľnohospodárskej produkcii EÚ, vyplýva to z údajov 

Eurostatu, podľa ktorých poľnohospodárska produkcia Španielska za rok 2016 predstavovala 46,8 mld. EUR, 

teda 12 % celkovej poľnohospodárskej produkcie EÚ. Vyšší objem zaznamenali Francúzsko (70,3 mld. EUR), 

Taliansko (53,4 mld. EUR) a Nemecko (52,9 mld. EUR). V porovnaní s rokom 2015 najvyšší rast 

poľnohospodárskej produkcie zaznamenali Slovensko (10,7 %), Poľsko (4,6 %) a Maďarsko (4,1 %), najväčší 

pokles Estónsko (-19,8 %), Litva (-8,3 %) a Francúzsko (-6,5 %). Celková poľnohospodárska produkcia EÚ 

za rok 2016 predstavuje 405 mld. EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 2,8 %.  

Zdroj: La Vanguardia          

 

Poľsko | Slovensko - Greenway drží krok na trhu s rýchlymi nabíjačkami  

Kým firma Ionity s partnermi BMW, Daimler, Ford, Volkswagen a najnovšie aj OMV chce do roku 2020 

vybudovať 400 vysokorýchlostných nabíjačiek elektrických vozidiel s výkonom 350 kW v Európe, Greenway 

chce v Poľsku vybudovať 10 takýchto staníc do roku 2019. Podľa R. Czyżewského z Greenway Infrastructure 

Poland to bude úplne nová kvalita na trhu s nabíjačkami, ktoré za menej  ako 15 minút dokáže nabiť 

elektromobil, aby mohol prejsť ďalších 500 km. Za vybudovanie staníc bude v Českej republike, Rakúsku, 

Maďarsku, Slovinsku zodpovedná OMV, v Nemecku Tank und Rast, v škandinávskych krajinách Circle K. 

Poľsko projekt Ionity obíde. 

Zdroj: wnp.pl 

 

Rakúsko | 300 mld. EUR  úverov v zahraničí poskytli rakúske banky a ich dcéry   

300 mld. EUR  úverov v zahraničí poskytli rakúske banky a ich dcéry, z toho až 68 % v krajinách strednej, 

východnej a južnej Európy. Najviac v Českej republike (66 mld. EUR), Slovensku (30 mld. EUR) a Nemecku 

(29 mld. EUR). Tretina sú firemné úvery, nasledujú pôžičky štátom a národným bankám a úvery pre 

domácnosti.  

Zdroj: Rakúska národná banka 

 

Indonézia | Ruská federácia bude do Indonézie vyvážať bravčové mäso 

Hoci je Indonézia krajinou s najväčším počtom moslimského obyvateľstva na svete, tvoria v nej 12,8 %, t.j. 

vyše 33 mil. obyvateľov nemoslimovia. Ruská federácia v tom vidí obrovský potenciál pre vývoz ruského 

bravčového mäsa, ktoré je pre moslimov neakceptovateľnou potravinou. Minulý rok krajina doviezla 1 221 ton 

bravčového mäsa najmä americkej a nemeckej proveniencie. Indonézia potvrdila, že je v rokovaniach aj 

s inými štátmi, ktoré majú záujem o vývoz svojej bravčoviny. Konkrétne boli menované Slovensko a Belgicko. 

Zdroj: The Jakarta Post 
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OECD | Štatistiky príjmov za rok 2016 

OECD 23. novembra 2017 vydala výročnú publikáciu Štatistiky príjmov za rok 2016 . Publikácia poskytuje 

medzinárodne porovnateľné komplexné informácie o štruktúre a výške daní v jednotlivých členských štátoch 

OECD a vývoj daňových príjmov od roku 1965. Priemerný pomer daní k HDP v OECD sa postupne zvyšuje 

a v roku 2016 dosiahol nové historické maximum 34,3 %. V pokrízovom období rastie podiel dane z príjmu 

fyzických osôb na celkových daňových príjmoch, mierne klesá podiel sociálnych odvodov a DPH. Pomer daní 

k HDP na Slovensku (32,7 %) bol v roku 2016 pod priemerom OECD (34,3 %).  

Zdroj: oecd.org  

 
 

Energetika 

 

Ukrajina | Ukrajina za 9 mesiacov 2017  importovala 10,56 mld. m3 plynu v hodnote 2,3 mld. USD 

V roku 2016 Ukrajina importovala 10,904 mld. m3 v hodnote 2,190 mld. USD. Zo Slovenska - 103,262 mil. m3 

za 23,163 mil. USD.  

Zdroj: Štatistický úrad Ukrajiny 

 

Slovensko | Firmy budú môcť ušetriť desaťtisíce pri investíciách do výskumu a vývoja 

Zmena v odpočtovom systéme plánovaná od 1. januára 2018 môže podnikateľom priniesť úsporu pri 

investovaní v oblasti výskumu a vývoja. Novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR má 

totiž navýšiť dodatočný odpočet na výskum a vývoj tzv. superodpočet štvornásobne z 25 % na 100 % s cieľom 

zvýšiť súkromné investície do výskumu a vývoja. Podľa doterajších štatistík si za rok 2016 uplatnilo nadmerný 

odpočet 81 firiem. Priemerný odpočet na jednu spoločnosť bol na úrovni 88 934 EUR. 

Zdroj: https://www2.deloitte.com/sk/sk/misc/press-releases-archive/investicievyskumvyvoj.html 

 

Slovensko | Prezident Slovenskej republiky A. Kiska navštívil v Mexiku inkubátor startupov  

A. Kiska počas svojej trojdňovej návštevy Mexika (21.-24. novembra 2017) vystúpil na podnikateľskom fóre, 

a neskôr v pléne mexického Senátu  s príhovorom, ako prvý prezident SR vôbec. Navštívil centrum Start-up 

Mexico, z ktorého vzišlo 100 firiem. Práve startupy sú podľa hlavy štátu správnou cestou k tomu, aby životná 

úroveň v krajinách rástla. Pre obe krajiny je dôležité podporovať inovácie, vytvárať podniky s vyššou pridanou 

hodnotou, ktoré dávajú novú energiu.  

Zdroj: prezident.sk 

 

Čína | Bývalý eurokomisár Štefan Füle doplní trojčlennú dozornú radu CEFC  

Bývalý eurokomisár pre rozširovanie EÚ a diplomat Štefan Füle doplnil od 23. novembra 2017 trojčlennú 

dozornú radu CEFC Group Europe. CEFC (China Energy Company Limited) deklaruje využiť Českú republiku 

ako bránu do Európy. V súčasnosti sa zároveň objavili správy o kúpe portfólia CME v strednej Európe, kde 

patrí aj najsledovanejšia televízia na Slovensku – Markíza.  

Zdroj Ihned.cz 

 

Slovensko | Slovensku sa darí napĺňať cieľ v zvýšení podielu OZE na energetickej spotrebe 

V rámci implementácie klimaticko-energetického balíčka EÚ sa Slovensko zaviazalo, že do roku 2020 musí 

zvýšiť podiel OZE na svojej energetickej spotrebe na 14 %. Na konferencii "Moderné trendy v európskej 

energetike" to uviedol minister hospodárstva SR P. Žiga. „Podľa posledných údajov z Eurostatu plníme tento 

cieľ na 12,9 %, teda existuje reálny predpoklad, že záväzný cieľ sa nám podarí naplniť, a to aj vďaka súčasti 

všetkých dotknutých subjektov, teda od investorov, bánk, územných samospráv až po ústredné orgány štátnej 

správy," povedal minister hospodárstva SR.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

 

http://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-2522770x.htm
https://www.prezident.sk/article/kiska-v-mexickom-senate-je-ulohou-demokratickych-krajin-spajat-sa/
https://www.prezident.sk/article/kiska-navstivil-inkubator-startupov/
http://www.mhsr.sk/top/p-ziga-slovensku-sa-dari-naplnat-ciel-v-zvyseni-podielu-oze-na-energetickej-spotrebe
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Priemysel 
 

 

India – Čína | Čínsky hi-tech predvídavo investuje do indického IT priemyslu 

Čínsky výrobca mobilov Xiaomi oznámil (19. novembra 2017) zámer investovať do indických startupov 

v Bangalúre 1 mld. USD v priebehu piatich rokov. Podporia najmä startupy  zamerané na mobilný internet 

a finančné technológie, Xiaomi investoval v Číne 4 mld. USD v priebehu predchádzajúcich 5 rokov. Teraz 

chce podporiť v indickom Bangalúre okolo 100 startupových projektov. V súčasnosti sa v Bangalúre realizuje 

založenie a prevádzka prvého co-workingového priestoru pre indicko-slovenské startupy a firmy – SLOVAKIA 

HUB aj v spolupráci s  firmou ESET ASIA. 

Zdroj: LiveMint 

 

 
 
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

