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Dotazník o využívaní nástrojov proexportnej politiky
Vážení podnikatelia, odberatelia pravidelného Týždenného prehľadu ekonomických aktualít,
Ponikateľské centrum MZV a EZ SR si Vás dovoľuje prostredníctvom krátkeho dotazníka požiadať o vyjadrenie
Vášich názorov, pripomienok, podnetov a požiadaviek z oblasti nástrojov proexportnej politiky. Vyplnie dotazníka
zaberie približne 5 minút a pomôže skvalitniť proexportné služby poskytované slovenským podnikateľom.
Ďakujeme za Váš názor a Váš čas.
Vyplniť dotazník

Investičné a podnikateľské príležitosti
Kliknutím na jednotlivý nadpis prejdete na podrobnosti danej správy na webe ministerstva

09.03.2016 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Brazília
Výzvy na vedeckú spoluprácu EÚ – Brazília v rámci Horizon 2020 (2016 – 2017)
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii informuje o vydaní návodu na prípravu výskumných
projektov financovaných štátom a podporovaných programom Horizon 2020. Návod je dostupný na
webstránke CONFAP (http://confap.org.br/news/horizonte-2020/). Tento návod bol spracovaný s
cieľom zlepšiť spoluprácu v oblastiach vedy, výskumu a inovácií medzi Brazíliou a EÚ.
04.03.2016 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Švajčiarsko
Príležitosť na podanie prihlášky „startupového“ projektu do programu MassChallenge
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne dáva do pozornosti možnosť podania prihlášky do
programu MassChallenge, ktorý je zameraný na podporu „startupových“ projektov. MassChallenge
je jedným z najväčších „startupových“ programov na svete, ktorého zámerom je pomoc pri
naštartovaní nových projektov. MassChallenge ponúka 4 - mesačný program v Bostone, Izraeli,
Mexiku, Londýne a Švajčiarsku.

Medzinárodné tendre
09.03.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Kirgizsko
Tender na využitie zásob hnedého uhlia v Kirgizsku
Veľvyslanectvo Kirgizskej republiky vo Viedni informuje o vyhlásení tendra na využitie zásob
hnedého uhlia v oblastiach „Kara-Keche“ a „Min-Kush,“ ktoré sa nachádzajú v územnej oblasti
„Jumgal“ v Kirgizsku.

09.03.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Kirgizsko
Aukcia na licencie určené na prieskum zásob piesku a štrku v Kirgizsku
Veľvyslanectvo Kirgizskej republiky vo Viedni informuje o aukciách na licencie určené na prieskum
7 lokalít so zásobami piesku a štrku v Kirgizsku. Záujemcovia o účasť v predmetnom výberovom
konaní musia predložiť svoje dokumenty najneskôr do 28. marca 2016 do 15:00 hod.
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09.03.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Kirgizsko
Aukcia kirgizskej spoločnosti Alfa Telecom s uzávierkou verejnej súťaže 3. mája 2016
Veľvyslanectvo Kirgizskej republiky vo Viedni informuje o vyhlásení aukcie na kirgizskú akciovú
spoločnosť Alfa Telecom so sto percentnou účasťou štátu prostredníctvom Štátneho fondu pre
správu nehnuteľností s termínom uzávierky 3. mája 2016 do 10:00 hod.

Výstavy a veľtrhy



09.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Panama
Veľtrhy v Paname
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku informuje o pripravovaných podujatiach určených pre
podnikateľskú verejnosť, ktoré organizuje panamské Ministerstvo obchodu a priemyslu v spolupráci
s Agentúrou pre prílev a rozvoj investícií v Paname (PROINVEX).
03.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Česko
24. medzinárodný veľtrh AMPER v Brne 15.-18.3.2016
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 24.
Medzinárodného veľtrhu AMPER. Veľtrh je zameraný na elektrotechniku, elektroniku,
automatizácie, komunikácie, osvetlenie a zabezpečovacie systémy.
03.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
RENEXPO - Vodný manažment 6. -9. júna 2016 v Belehrade
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o 1.
Medzinárodnom obchodnom veľtrhu a konferencii v oblasti vodohospodárstva na západnom
Balkáne, ktoré sa uskutočnia 06.06-09.06.2016 v Belehrade na výstavisku Belexpocentar.
09.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko
Medzinárodné veľtrhy lekárskych prístrojov a zubnej technológie v Rumunsku 14.-16. apríla
2016
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti informuje o medzinárodnom veľtrhu v Rumunsku
zameranom na lekárske prístroje, zariadenia, na zubné lekárstvo a zubné technológie, ktorý sa
uskutoční 14.-16. apríla 2016 v medzinárodnom výstavisku ROMEXPO Bukurešti.
11.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rakúsko
Veľtrh práce pre študujúcich a mladých uchádzačov o zamestnanie CareerFAiR 2016 Vienna
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva návštevníkov a vystavovateľov na kariérny veľtrh pre
študentov a mladých uchádzačov o zamestnanie CareerFAiR 2016, ktorý sa uskutoční dňa 26.
apríla 2016 v Campus FH Wien, vo Viedni.
09.03.2016 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Výstavy a veľtrhy | Spojené štáty
Ponuka participácie na výstave Startups and Solutions Showcase v USA
Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií na výstave „Startups and Solutions Showcase“ venovanej
budúcnosti clean energy. Podujatie sa uskutoční v dňoch 1.-2. júna 2016 v San Franciscu, v USA.
08.03.2016 | Ekonomické správy | Uzbekistan
20. ročník medzinárodnej výstavy a konferencie OGU 2016 v Uzbekistane
Zastupiteľský úrad SR v Taškente informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 20. ročníka
medzinárodnej výstavy a konferencie OGU 2016, ktorej hlavnou tematikou je ropa a plyn v
Uzbekistane. Podujatie sa uskutoční v dňoch 18. – 20 mája 2016 v Taškente, v Uzbekistane.
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Podujatia
10.03.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Podujatie Trade Finance Fórum Stredná Ázia a Mongolsko
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a spoločnosť Commerzbank informujú
podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Trade Finance Fórum Stredná Ázia a Mongolsko, ktoré
sa uskutoční dňa 7. apríla 2016 v Bratislave.
11.03.2016 | Ekonomické správy | Rakúsko
Pozvánka na Business Breakfast SR: Fondy EÚ – aktuálne výzvy pre rok 2016
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva záujemcov na podujatie s názvom: „Fondy EÚ - aktuálne
výzvy pre rok 2016 “, ktoré sa uskutoční 22. marca 2016 v Clube Penati, Agátová 33, v Bratislava.
29.02.2016 | Ekonomické správy | Priemysel | Výstavy a veľtrhy | Bielorusko
„Bieloruské priemyselné fórum – 2016“ od 3. do 6.mája 2016 v Minsku
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bielorusku ponúka slovenským spoločnostiam účasť na
najvýznamnejšej medzinárodnej priemyselnej výstave „Bieloruské priemyselné fórum-2016“, ktoré
sa uskutoční 3.-6.mája 2016 v Minsku.
04.03.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Konferencia Stavebné a energetické projekty a projekty vodného hospodárstva v zahraničí
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a agentúra SARIO informujú
podnikateľskú verejnosť o konaní odbornej konferencie Stavebné, energetické projekty a projekty
vodného hospodárstva v zahraničí, ktorá sa uskutoční dňa 6. apríla 2016 ako oficiálne sprievodné
podujatie veľtrhu CONECO v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava
09.03.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Vietnam
Podnikateľská misia do Vietnamu zameraná na zdravotnú starostlivosť a lekárske prístroje
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti
zúčastniť sa podnikateľskej misie pod názvom „EVBN Healthcare.“ Misia sa uskutoční do Hanoja a
Hočiminovho mesta v termíne 20. – 23. septembra 2016. Je organizovaná EVBN (EU-Vietnam
Business Network) a je čiastočne financovaná Európskou Úniou (45 % nákladov je dotovaných z
prostriedkov EÚ). Vybraných bude 15 európskych spoločností. Registračný poplatok činí 1 890.- eur
a prihlášky je možné zaslať najneskôr do 15.07.2016.
08.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko
Medzinárodná čiernomorská obranná a letecká výstava a konferencia BSDA
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní obrannej a leteckej výstavy a konferencie BSDA 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. - 20.
mája 2016 v Bukurešti, v Rumunsku.

Aktuality
Slovensko | Bratislavský kraj v roku 2014 šiestym najbohatším z 276 regiónov EÚ
Bratislavský región dosiahol hodnotu HDP p.c. v prepočte na paritu kúpnej sily 186 % priemeru EÚ.
Bratislava je tak spolu s Prahou (173 %, 9. miesto) jediným regiónom zo strednej a východnej Európy
s umiestnením v prvej dvadsiatke. Na čele rebríčka je vnútorný Londýn - Západ (539 %) pred
Luxemburským veľkovojvodstvom (266 %), Bruselom (207 %), Hamburgom (206 %) a vnútorným
Londýnom – východ (204 %). Západné Slovensko dosahuje 72 %, Stredné Slovensko 61 % a Východné
Slovensko 53 %. Medzi 10 najchudobnejšími regiónmi s HDP p.c. pod 50 % priemeru EÚ je päť regiónov
z Bulharska, dva z Rumunska a Maďarska a jeden z francúzskych zámorských regiónov.
Zdroj: Eurostat
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Južná Kórea | Stále viac Kórejcov volí dovolenku v zahraničí
Podľa údajov štátnej organizácie pre cestovný ruch Južnej Kórei v roku 2015 vycestovalo do zahraničia
pribl. 19 mil. kórejských turistov, čo predstavuje 20 % nárast oproti roku 2014. Stúpajúci trend pokračuje aj
v roku 2016. Najobľúbenejšie destinácie Kórejcov sú však krajiny Juhovýchodnej Ázie (43 %), Japonsko
(27 %) a Čína (18 %).
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Soule
Japonsko | Samit EÚ s Japonskom na nižšej úrovni v dôsledku spomalenia rokovaní o FTA
Každoročné rokovanie medzi EÚ a Japonskom by mohli byť znížené na neformálny dialóg medzi vedúcimi
predstaviteľmi oboch strán, vzhľadom na pomalý pokrok v Dohode o voľnom obchode. Stretnutia sa konajú
od roku 1991, rokovania o FTA sa začali v roku 2013 s cieľom dosiahnuť širokú dohodu v roku 2015, avšak
stále sa rokuje o znížení taríf v potravinách, nápojoch a automobiloch. Japonská vláda sa v súčasnosti
zameriava na ukončenie ratifikácie nedávno podpísanej dohody 12 krajín TPP (Trans-Pacific Partnership).
Zdroj: Kyodo
Kanada - EÚ | Rozšírenie rámca Dohovoru o vzájomnom uznávaní organických produktov
Kanadský minister poľnohospodárstva Lawrence MacAulay a ministerka pre medzinárodný obchod
Chrystia Freeland oznámili, že orgány EÚ schválili rozšírenie súčasného rámca Dohovoru o vzájomnom
uznávaní organických produktov (Canada - EU Organic Equivalency Arrangement). Rozšírenie sa týka
produktov, ktoré sú spracované z dovážaných surovín certifikovaných v súlade s ekologickou legislatívou
platnou v Kanade. Takéto produkty nebolo možné podľa zmluvy uzavretej v roku 2011 do EÚ dovážať.
Dohovor by mal do platnosti vstúpiť v apríli tohto roku.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Ottawe
Maďarsko | Slovensko tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska
Podľa údajov štatistického úradu bolo Slovensko v roku 2015 tretím najdôležitejším obchodným partnerom
Maďarska z hľadiska exportu, keď jeho hodnota dosiahla 4,5 mld. EUR. Na prvom mieste je Nemecko
(24,6 mld. EUR) a na druhom Rumunsko (4,7 mld. EUR).
Zdroj: Világgazdaság
Financie
Slovensko │ Výrazný rast HDP Slovenska v 4.kvartáli 2015|
Hospodársky rast v EÚ 28 dosiahol v sledovanom období 1,8 % v porovnaní so 4.kvartálom 2014. Najvyšší
sezónne upravený medziročný rast vykázalo Švédsko (4,5 %) pred Slovenskom, Českom (po 4,0 %)
a Rumunskom (3,8 %), pričom však viaceré krajiny ešte nedodali Eurostatu najnovšie údaje. K nim patria
Írsko, Malta či Luxembursko, ktoré v 3. kvartáli 2015 zaznamenali vysoký rast HDP - 6,8 %, 5,6 %, resp.
5,4 %.
Zdroj: Eurostat
Čína │ Bank of China poskytne úver GAZPROMu
Ruský plynárenský koncern Gazprom získa od Bank of China 5-ročný úver v hodnote 2 mld. EUR. Dohodu
podpísali v Šanghaji zástupcovia Gazpromu a Bank of China Limited. V histórii ruskej firmy je to najväčšia
dohoda o pôžičke uzatvorená s jednou úverovou inštitúciou. Gazprom by mal plyn dodávať do Číny
prostredníctvom dvoch trás, východnou a západnou. Väčší objem plynu, okolo 38 miliárd m³ ročne, by mala
zabezpečiť východná trasa. Ďalších 30 miliárd m³ plynu by mala firma dodať západnou trasou
prostredníctvom projektu Sila Sibíri2.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Pekingu
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Energetika
Ukrajina│ Ukrajina prudko znížila nákup plynu, v zásobníkoch zostalo 9,673 mld. m³ plynu
Ukrajina po prvýkrát v histórii skončila vykurovaciu sezónu so zásobami okolo 10 mld. m³ plynu, čomu
vďačí za zníženú spotrebu plynu vo vykurovacej sezóne (úspora 40 % oproti predchádzajúcej). Hlavnými
dodávateľom plynu na Ukrajinu sú Slovensko (malý reverz), Poľsko a Maďarsko. Ukrajina od
26. októbra 2015 nekupuje žiadny plyn z Ruska. Celkový dovoz plynu na Ukrajinu klesol v 2015 o 16 %,
dovozy z Ruska klesli 2,4 násobne (2014 – 14,5 mld. m³ a v 2015 len 6,1 mld. m³).
Zdroj: segodnja.ua
Rusko│ Dodávky plynu do Európy sa zvyšujú
„Európski spotrebitelia pokračujú v aktívnom dovoze ruského plynu,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti
Gazprom Alexej Miller. „Podľa predbežných odhadov spoločnosť Gazprom v období január a február 2016
dodala 29,3 mld. m³, z toho 7,8 mld. m³ do Nemecka, 3,9 mld. m³ do Talianska, 3,5 mld. m³ do Veľkej
Británie a 1,5 mld. m³ do Francúzska.“
Priemysel
Maďarsko | Vláda sa snaží privábiť Teslu
Maďarská vláda má záujem získať investíciu americkej spoločnosti Tesla. Príchod tohto investora by
umožnil nielen vznik nových pracovných miest, ale dal by aj významný impulz rozvoju e-mobility. Podľa
dostupných informácií by v Maďarsku prichádzal do úvahy model 3, ktorého sériová výroba sa začne v roku
2017.
Zdroj: porfolio.hu
Poľsko | Mercedes Benz vyrábaný v Poľsku?
Daimler sa do konca marca 2016 rozhodne, kde postaví automobilku, predtým si ešte vyberie miesto pre
fabriku na výrobu motorov. Na zozname je Poľsko. Podľa odborníkov ide o myšlienku Smart industry 4.0
a výrobu krátkych sérií. Poľsko je v hre o niekoľko mld. EUR investíciu pri oboch projektoch. Väčšiu šancu
má v prípade projektu na výrobu motorov. Prirodzeným kandidátom je Dolno Sliezská ekonomická zóna
v Jaworze, miesto, pre ktoré sa nerozhodol minulý rok Jaguar – Land Rover.
Zdroj pb.pl
Maďarsko | Výsledky automobilového priemyslu
V roku 2015 vzrástla výroba automobilového priemyslu v hodnotovom vyjadrení o 17,6 %. Hodnota exportu
dosiahla 19,6 mld. EUR, čo znamená 14 % medziročný nárast. Podiel tohto odvetvia na celkovom exporte
bol v minulom roku 21,6 % s medziročným rastom 1,6 %. V automobilovom priemysle pracovalo v roku
2015 149 tis. zamestnancov a ich počet vzrástol medziročne o 13 %.
Zdroj: Magyar Idők
Doprava
USA | Po roku 2020 zrejme začne dekáda elektrických automobilov
Všetko je o batériách, ktoré predstavujú tretinu ceny elektromobilov. Ich cena vlani klesla o 35 %, do roku
2022 sa nedotované elektromobily môžu cenovo priblížiť automobilom s klasickým spaľovacím motorom.
To by znamenalo skutočný začiatok masovej výroby elektrických automobilov a vyvolalo ďalší pád cien
ropy. Štúdia tiež predpokladá, že do roku 2040 budú stáť elektromobily s dlhým dojazdom menej ako
22 000 USD (v dnešných cenách) a celosvetovo sa bude predávať 35 % nových áut s elektrickým
pohonom (dnes 1 %).
Zdroj: Bloomberg New Energy Finance
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USA | Bude viesť prvá európska trasa Hyperloopu cez Bratislavu?
Americké médiá zverejnili informáciu o podpise formálneho memoranda medzi Ministerstvom
hospodárstva SR a spoločnosťou Hyperloop Transportation Technologies (HTT) o preskúmaní možností
spolupráce na ultramodernom systéme dopravy s názvom „Hyperloop“. Viaceré z nich citujú ministra
hospodárstva V. Hudáka, ktorý pozval CEO HTT Dirka Ahlborna na Slovensko. Prvá niekoľkokilometrová
testovacia dráha na svete sa stavia v Quay Valley v Kalifornii, potom chce HTT spojiť mestá Los Angeles
a San Francisco. V Európe práve začali uvažovať o prepojení Bratislavy s Viedňou (Budapešťou),
s následným rozširovaním projektu do ďalších miest. Projekt by výrazne podporil inovácie, výskumné
inštitúcie a univerzity v celom regióne.
Zdroj: Wall Street Journal
Česká republika | Modernizácia železničného koridoru sa omešká o 11 rokov
Modernizácia tretieho a štvrtého železničného koridoru, ktorá má zrýchliť vlakovú dopravu medzi Českom,
Nemeckom, Rakúskom a Slovenskom sa stále viac predlžuje. Pôvodne mala byť dokončená už v roku
2010, teraz je podľa českého Národného kontrolného úradu jasné, že model financovania modernizácie
spracovaný Ministerstvom dopravy ČR nie je vhodný a modernizáciu sa nepodarí dokončiť skôr ako v roku
2021. Tretí koridor sa má v Česku napojiť na trať do Norimbergu a cez Prahu, Pardubice, Ostravu,
Bohumín, bude pokračovať na slovenskom území do Žiliny. Najväčšiu časť nákladov financuje EÚ
z Operačného programu Doprava.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Prahe

Zostavil: Matúš Šársky
Zodpovedná: Dagmar Urbanová
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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