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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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

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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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. 

 

 

 

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 1.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. 

 

 

 

 

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
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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 Aktuality 
 

 

Španielsko | Španielsko patrí medzi krajiny EÚ s najväčšou ekonomickou a sociálnou nerovnosťou  

Španielsko patrí medzi krajiny EÚ s najväčšou ekonomickou a sociálnou nerovnosťou. Vyplýva to 

z hodnotenia EK, ktoré rozdelilo členské krajiny EÚ podľa stupňa nerovnosti do siedmich skupín. Španielsko 

je spolu s Bulharskom, Gréckom a Litvou v poslednej skupine s kritickým stupňom nerovnosti. Zatiaľ čo v 

priemere EÚ 20 % populácie s najvyšším príjmom zarába päťnásobne viac ako 20 % s najnižším príjmom, 

v Španielsku tento rozdiel predstavuje 6,5 násobok. Hodnotenie ale za pozitívne aspekty Španielska označuje 

kvalitu verejného zdravotníctva. Slovensko spolu s Českou republikou, Fínskom a Slovinskom patrí do skupiny 

s najnižšou mierou nerovnosti.  

Zdroj: El país  

 

Slovensko | Summit Čína + 16 SVE (Budapešť; 27. novembra 2017) 

V Budapešti prebehol summit krajín strednej a východnej a Číny vo formáte 16+1. Slovenskú republiku 

zastupuje premiér R. Fico. Skupina 16+1 vznikla z iniciatívy Číny, prvýkrát sa premiéri šestnástich krajín stretli 

s čínskym premiérom v roku 2012 vo Varšave. Cieľom platformy je prehlbovanie vzájomnej ekonomickej 

spolupráce.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Slovensko | Slovenská delegácia vedená P. Pellegrinim na návšteve v Ázii 

Slovenská delegácia vedená podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu P. Pellegrinim je na 

pracovnej návšteve Vietnamu, Mongolska a Číny. V delegácii je aj minister financií  Slovenskej republiky P. 

Kažimír, minister hospodárstva Slovenskej republiky P. Žiga a 30-členná podnikateľská delegácia zastrešená 

agentúrou SARIO, ktorej zámerom je preniknúť na trhy týchto ázijských krajín a naštartovať spoluprácu s 

miestnymi podnikateľskými subjektami. V priebehu návštevy je plánovaný podpis niekoľkých dohôd a 

memoránd v obchodnej oblasti.  

Zdroj: vicepremier.gov.sk 

 

Poľsko | Seminár „Roztoč biznis so Slovenskom“ 

V spolupráci s poľskou školiacou firmou Explanator a právnickou firmou V4 Legal sa 24. novembra 2017 

uskutočnil  seminár o Slovensku. Záujemcovia si vypočuli odborné prednášky o slovenských daniach, práve 

a účtovníctve. Ekonomický diplomat po konzultácii s Národnou bankou Slovenskej republiky prezentoval 

úspech Slovenska pri vstupe do Eurozóny.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Varšave  

 

Čína | Čína zníži dovozné clá na 187 tovarov 

Čínske ministerstvo financií 24.-25. novembra. 2017 informovalo vo svojich tlačových správach, že Komisia 

pre tarifné clá Štátnej rady Číny vydala dokument s platnosťou od 1. 12. 2017 na zníženie dovozných ciel 

týkajúcich sa 187 komodít a zníženia priemernej daňovej sadzby zo 17,3 % na 7,7 %.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Pekingu 

 

Švajčiarsko-Slovensko | K výsledkom finančného mechanizmu 

Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a prerokovanie 

záverečnej správy bolo predmetom 20. zasadnutia (29. novembra 2017) Národného monitorovacieho výboru 

pre Švajčiarsky finančný mechanizmus v období rokov 2010 až 2017. Slovensko zrealizovalo z finančného 

príspevku vo výške takmer 67 mil. CHF spolu 23 projektov, z toho 19 individuálnych a 4 fondy. Švajčiarska 

vláda schválila obnovenie finančného mechanizmu vo výške 1,302 mld. CHF na ďalšie 

desaťročné  programové obdobie.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/slovenska-delegacia-vedena-p-pellegrinim-na-navsteve-v-azii/index.html
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Slovensko | 2. ministerská konferencia o spolupráci v oblasti inovácií (Bratislava; 27. novembra 2017) 

Podujatie za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR M. Lubyovej, viceministra Ministerstva 

vedy a techniky Čínskej ľudovej republiky LI Menga a ministra pre inovácie a technologický rozvoj Srbska N. 

Popovica, spoluotvoril  štátny tajimník Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí SR L. Parízek. 

Ministerská konferencia má ambíciu stať sa vedúcou platformou na vytvorenie spolupráce medzi inovačnými 

ekosystémami v Číne a 16 krajinami SVE, podpory spolupráce a investícií do výskumných a inovačných 

projektov v oblastiach: biotechnológia (vrátane HealthTech a AgriFood), zelená energia a CleanTech, 

informačné a komunikačné technológie a materiálové inžinierstvo, ako aj podpory Centra transferu technológií 

Čína a 16 SVE.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Slovensko | Ministerstvo hospodárstva SR a Smart Cities Klub podpísali Memorandu o porozumení 

Štátny tajomník Ministerstva hospodaárstva SR R. Chovanec a predseda Smart Cities Klubu, M. Jurík 

podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci. Podpis memoranda bol súčasťou programu konferencie 

Inovácie pre lepší život – Smart Cities and Internet of Things. Témami jednodňovej konferencie so zahraničnou 

účasťou sú výzvy, financovanie, skúsenosti a riešenia v oblasti Smart Cities. Medzi hlavné výzvy patrí 

urbanizácia, klimatické zmeny, mobilita či zamestnanosť. Štátny tajomník  priblížil priority rezortu 

hospodárstva v rámci témy Smart Cities a avizoval plánovanú výzvu pre inovatívne malé a stredné podniky, 

ktorá bude zameraná na podporu pilotných riešení priamo na území miest.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

OECD | Výhľad vývoja svetovej ekonomiky OECD do roku 2019 

OECD zverejnila výhľad vývoja svetovej ekonomiky a jednotlivých členských a nečlenských krajín OECD do 

roku 2019. Organizácia predpokladá v roku 2018 najrýchlejší rast svetovej ekonomiky od roku 2010, pričom 

rast je vyvážený naprieč krajinami (všetky dôležité ekonomiky rastú). OECD zvyšuje svoj odhad globálneho 

rastu v roku 2017 a 2018 o 0,1 percentuálneho bodu, konkrétne v roku 2017 svetová ekonomika porastie o 

3,6 %, v roku 2018 mierne zrýchli na 3,7 % a následné mierne spomalí na 3,6 % v roku 2019. Slovensko 

zaznamená rast ekonomiky o 3,3 % v tomto roku a následne rast zrýchli nad 4 % v roku 2018 (4,1 %) aj v roku 

2019 (4,3 %). Deficit verejných financií by sa mal postupne znižovať k úrovni 0,4 % HDP v roku 2019.  

Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži 

 

Slovensko | Slovenskí podnikatelia môžu nájsť významných partnerov na trhu v ázijských krajinách 

Minister hospodárstva P. Žigu spolu so slovenskou delegáciou prijal počas oficiálnej návštevy vietnamský 

prezident Tran Dai Quang. Súčasťou programu bol podpis Memoranda o spolupráci medzi slovenskou 

spoločnosťou Asseco Central Europe a mestom Hanoj na dodávku inteligentného verejného osvetlenia, 

otvorenie slovensko-vietnamského obchodného fóra a návšteva spoločnosti FPT Corporation. Slovensko je 

potenciálnou bránou pre vietnamských podnikateľov na vstup na trhy EÚ a naopak, slovenskí podnikatelia 

môžu nájsť vo Vietname významných partnerov pre trh v Ázii.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

Slovensko-Mongolsko | Slovensko a Mongolsko podpísali dohodu o hospodárskej spolupráci 

Minister hospodárstva P. Žiga podpísal v mongolskom Ulanbátare s ministrom zahraničných vecí Mongolska 

D. Tsongbataarom významnú dohodu o hospodárskej spolupráci. Mongolsko využíva najmä svoje nerastné 

bohatstvo prostredníctvom baníctva, aj preto tu majú vynikajúce meno slovenskí geológovia. Krajina má 

záujem aj o poľnohospodárstvo a potravinárstvo.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

 

 

 

http://www.mhsr.sk/press/ministerstvo-hospodarstva-a-smart-cities-klub-podpisali-memorandum-o-porozumeni-a-spolupraci
http://www.mhsr.sk/press/ministerstvo-hospodarstva-a-smart-cities-klub-podpisali-memorandum-o-porozumeni-a-spolupraci
http://www.mhsr.sk/press/ministerstvo-hospodarstva-a-smart-cities-klub-podpisali-memorandum-o-porozumeni-a-spolupraci
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Estónsko | Európska komisia začala právne konanie voči Estónsku  

Európska komisia začala právne konanie voči Estónsku za neprevzatie európskej smernice proti praniu 

špinavých peňazí Termín na transpozíciu európskej smernice do národnej legislatívy uplynul 26. júna 2017, 

teda dva roky po jej prijatí. Európska komisia listom vyzvala na implementáciu smernice celkovo 13 Členských 

krajín, ďalšie tri – Írsko, Litvu a Slovensko – upozornila, že transpozícia smernice je len čiastočná.  

Zdroj: El país   

 

Slovensko | O post šéfa euroskupiny sa uchádzajú 3 kandidáti 

Minister financií SR P. Kažimír je medzi tromi kandidátmi na post šéfa Euroskupiny. Euroskupina, ktorá je 

združením ministrov financií eurozóny, bude rozhodovať o svojom novom šéfovi. Ten v januári nahradí 

súčasného predsedu Holanďana Jeroena Dijsselbloema. Okrem P. Kažimíra sa o pozíciu uchádza minister 

financií Portugalska Mario Centeno a minister financií Litvy Reizniece-Ozola. Euroskupina rozhoduje o 

dôležitých otázkach napríklad v oblasti fiškálnej politiky eurozóny. V rámci voľby bude mať každý z 19 ministrov 

jeden hlas. Víťaz musí získať jednoduchú väčšinu.  

Zdroj: www.investujeme.sk 

 
 

Energetika 

 

Poľsko | Shell podporí sieť rýchlodobíjacích staníc pre elektromobily 

Shell podporí sieť rýchlodobíjacích staníc pre elektromobily. Keďže do rorku 2025 vzrastie trh s elektromobilmi 

z 1 na 10 %, Shell sa spojil s poprednými výrobcami automobilov. Na svojich čerpacích staniciach 

nachádzajúcich sa na európskych diaľniciach, zavedie rýchlodobíjacie stanice. Chce odstrániť jednu z 

najväčších prekážok, ktorým čelí rozvoj odvetvia elektrických vozidiel. Postaví 80 nabíjacích staníc v Belgicku, 

Ukrajine, Francúzsku, Holandsku, Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Slovensku a SIovinsku. 

Očakáva sa, že ďalších 20 staníc bude postavených v Nemecku. Shell sa tak pridal k projektu partnerov 

IONITY, ktorí plánujú do roku 2020 vybudovať celoeurópsku sieť 400 rýchlodobíjacích staníc. Slovenská firma 

GrenWay vybuduje v Poľsku 10 takýchto staníc do roku 2019.  

Zdroj: wnp.pl 

 

Slovensko-Nórsko | Spolupráca v oblasti zelených inovácií a energetickej efektivity 

V rámci 3. ročníka Nórskeho dňa (28. novembra 2017) organizovaného Zastupiteľskym úradom Nórska v 

Bratislave sa uskutočnil odborný seminár Zelené inovácie – Energetická efektivita a súčasné 

trendy.  Podujatie bolo zamerané na nové možnosti  a úlohu vlády a firiem v oblasti zelených inovácií a ich 

využitia v zlepšovaní energetickej efektivity v slovenskom priemysle. Do doterajších slovenských opatrení v 

oblasti zelených inovácií a zeleného priemyslu, energetickej efektívnosti, manažmentu vody a odpadového 

hospodárstva, dopravy, či inovácií neškodiacich životnému prostrediu sa  zapojili aj firmy s nórskym kapitálom 

- Slovalco, SAPA Profily a Bring Trucking. V novembri 2016 podpísali Slovensko a Nórsko 

memorandá na  programové obdobie grantov EHP a Nŕska na rok 2014 – 2021, v rámci ktorých bude 

Slovensko čerpať na projekty 113 mil. EUR, z toho 20 mil. na rozvoj obchodu, inovácií a malého stredného 

podnikania a 16 mil. na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
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Priemysel 
 

 

Poľsko | PSA uvažuje o výrobe motorov v závode Opel v Gliwiciach 

Francúzske PSA namiesto rozšírenia továrne na Slovensku na výrobu 200 000 benzínových motorov použije 

závod Opel v poľskych Gliwiciach, alebo Maďarskom Szentgotthard.  

Zdroj: Francúzske noviny Les Echos  

 

 
 
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

