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 Tel.: 02/5978 5959  e-mail: bizinfo@mzv.sk www.mzv.sk/podnikajme
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.
16.03.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | Švajčiarsko
Ponuka spolupráce so švajčiarskym importérom slovenských výrobkov z kože
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne informuje podnikateľskú verejnosť o záujme
švajčiarskej firmy o nadviazanie obchodného kontaktu v SR s cieľom dovozu výrobkov z kože do
Švajčiarska a Lichtenštajnska

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
17.03.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Tender na dodávku a inštaláciu transformátorov a reaktorov
Zastupiteľský úrad SR v Skopje informuje podnikateľskú verejnosť o tendri, ktorý vypísal moldavský
štátny podnik SE MOLDELECTRICA na dodávku a inštaláciu transformátorov a reaktorov.
16.03.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Obstarávanie medzinárodných organizácií
Výberové konania v súvislosti s výstavbou nového sídla NATO v Bruseli
Stála delegácia SR pri NATO informuje podnikateľskú verejnosť o publikácii “Informácie
Medzinárodného sekretariátu o výberových konaniach” v súvislosti s výstavbou nového sídla NATO.
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16.03.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Kazachstan
Plán privatizácie v Kazachstane na roky 2016 - 2020
Zastupiteľský úrad SR v Astane informuje podnikateľskú verejnosť o komplexnom pláne privatizácie
na roky 2016 – 2020, ktorý prijala vláda Kazachstanu a na ktorej sa môžu zúčastniť aj slovenské
podnikateľské subjekty.
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.
16.03.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko
Ponuka na predaj priemyselného stavebného pozemku v Srbsku
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o možnosti kúpy nezastavaného stavebného pozemku v
katastrálnom území obce Krnješevci neďaleko Belehradu.

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).
16.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
Integra - 60. medzinárodný veľtrh techniky 2016 v Belehrade
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti
kolektívnej účasti na 60. medzinárodnom veľtrhu techniky - Integra, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. 20. mája 2016 v Belehrade.
16.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
Medzinárodná výstava medicínskeho turizmu na Ukrajine
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
možnosti účasti na V. medzinárodnom veľtrhu zdravotníckeho turizmu, SPA & Wellness –
HEALTHCARE TRAVEL EXPO, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 21. apríla 2016 v Kyjeve na
Ukrajine.
09.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko
Medzinárodný veľtrh 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 na 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.
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Podujatia
17.03.2016 | Ekonomické správy | Bosna a Hercegovina
7. medzinárodná investičná konferencia „Sarajevo Business Forum 2016"
Zastupiteľský úrad SR v Sarajeve informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 7. medzinárodnej
investičnej konferencie „Sarajevo Business Forum 2016", ktorá sa uskutoční v dňoch 4. - 5. mája
2016 sa v Sarajeve, v Bosne a Hercegovine.
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“, ktorá
sa uskutoční 3.-6.mája 2016 v Minsku.
04.03.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Konferencia Stavebné, 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 do Hanoja a Hočiminovho
mesta sa uskutoční 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, leteckej výstavy a konferencie BSDA 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. - 20.
mája 2016 v Bukurešti v Rumunsku.

Aktuality
Slovensko | Konferencia Smart Industry Conference v Bratislave
Minister hospodárstva SR Vazil Hudák predstavil na konferencii Smart Industry Conference nový koncept
inteligentného priemyslu, ktorý má pomôcť transformovať slovenské hospodárstvo so silnou pozíciou
výrobného sektora a premeniť Slovensko na krajinu inovácií. Slovenská stratégia sa inšpirovala príkladmi
zo zahraničia, najmä Holandska, Spojeného kráľovstva, Francúzska či Nemecka. Slovensko v minulom
roku prijalo v tejto oblasti viacero opatrení, akými boli prijatie stratégie pre start-upy a zjednodušenie
pravidiel pre vytvorenie akciových spoločností, daňové úľavy pre spoločnosti, ktoré sa rozhodli investovať
do vedy a výskumu, či zavedenie dopadových štúdií, ktoré by mali pomôcť odbúravať administratívnu záťaž
pre podniky.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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OECD | Dôležitosť Konvencie OECD v boji proti podplácaniu v obchodných transakciách
Účastníci konferencie z takmer 50 krajín pristúpili k ministerskej deklarácii prijatej počas zasadnutia, čím
sa zaviazali bojovať so všetkými formami korupcie a podplácania, zlepšiť medzinárodnú spoluprácu,
podporiť ochranu oznamovateľov, posilniť verejno-súkromno-občianske partnerstvo v boji proti korupcii
a aktívnejšie využívať zmierovacie konanie pri prípadoch korupcie. SR na zasadnutí zastupoval minister
spravodlivosti Tomáš Borec. V rámci bilaterálneho stretnutia s generálnym tajomníkom OECD A. Gurría
ocenil doterajšiu spoluprácu so SR vo viacerých oblastiach a vyjadril pripravenosť OECD pokračovať v
spoločnom projekte e-learningu pre predchádzanie korupcii.
Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži
Spojené arabské emiráty | Oficiálna návšteva štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva SR
spojená s podnikateľskou misiou
S cieľom posilniť hospodársku spoluprácu a priame podnikateľské kontakty sa v Dubaji stretlo 11
zástupcov slovenských podnikateľov z oblasti IT, stavebného priemyslu, potravinárskeho priemyslu
a služieb s emirátskymi partnermi na podnikateľskom fóre spojenom s individuálnymi rokovaniami pri
príležitosti oficiálnej návštevy návšteva štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva SR v SAE.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Česká republika | Číňania zvýšia za 23 mld. CZK svoj podiel v J&T
Čínska skupina CEFC plánuje za pribl. 23 mld. CZK navýšiť svoj podiel vo finančnej skupine J&T Finance
Group (JTFG) na 50 %. Podľa medializovaných informácií bolo Memorandum o dohode zaslané príslušným
orgánom štátnej správy. Aktuálne vlastnia Číňania v J&T FG 10 %, po schválení ČNB dosiahne celková
investícia 980 mil. EUR. Súčasný plán s polovičným podielom urobí zo skupiny J&T FG oficiálne čínsku
finančnú inštitúciu, ktorá bude svoje hospodárske údaje konsolidovať v Číne. Väčšinový podiel
v predstavenstve budú mať ľudia z CEFC, podiely si ponechajú slovenskí zakladatelia Jozef Tkáč a Ivan
Jakabovič. Čínska CEFC Group, ktorú v Česku zastupuje bývalý minister obrany Jaroslav Tvrdík, zahájila
vlani veľkú expanziu na český trh. Okrem spojenia s J&T vlastní väčšinu skupiny Pivovary Lobkowicz,
vstúpila do leteckej spoločnosti Travel Service, mediálnych spoločností Empresa Media a Médea Group, či
do futbalového klubu SK Slavia Praha.
Zdroj: MF Dnes
Nemecko│ Misia slovenských podnikateľov pôsobiacich v drevárskom sektore do Norimbergu
Agentúra SBA v spolupráci nemeckým partnerom siete EEN - s Bavorskou priemyselnou komorou
zorganizovali v dňoch 17. - 18. marca 2016 misiu slovenských podnikateľov pôsobiacich v drevárskom
sektore spojenú s návštevou nemeckých firiem a veľtrhu Holzhandwerk. Misie sa zúčastnilo 10
slovenských podnikateľov (stolárske a tesárske podniky, výrobcovia nábytku a komponentov, dodávatelia
dreva, architekti, návrhári interiérov).
Zdroj: SBA
MMF│ Ázia by mala mať podľa šéfky MMF väčšiu úlohu v globálnej ekonomike
Ázia by mala prevziať väčšiu úlohu v globálnej ekonomike, ktorá by odrážala rastúci vplyv tohto kontinentu.
Zavedenie štrukturálnych reforiem je kľúčom k zvýšeniu konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu aj
tvorby pracovných miest, vyhlásila Ch. Lagardová, podľa ktorej je Ázia "najdynamickejším regiónom
sveta". Podieľa sa 40 % na výkone globálnej ekonomiky aj napriek spomaľovaniu hospodárstva Číny,
ktoré však stále rastie oveľa rýchlejšie ako iné veľké ekonomiky.
Zdroj: Bloomberg
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OECD I Rekordný počet lekárov a zdravotných sestier v členských štátoch OECD
Podľa publikácie “Politiky pracovnej sily v zdravotníctve v krajinách OECD: správne pracovné pozície,
správne zručnosti, správne miesta” by mali krajiny prehodnotiť odbornú prípravu a stratégie na vytváranie
nových pracovných miest v záujme lepšie odpovedať na meniace sa potreby starnúcej populácie,
stimulovať inovácie a znížiť mieru závislosti na zdravotníckych pracovníkoch z rozvíjajúcich sa krajín, ktorí
sú vyučení v zahraničí. Publikácia uvádza, že sa počet lekárov v období rokov 2000 - 2013 zvýšil z 2,9 mil.
na 3,6 mil. (najviac v Južnej Kórei, Mexiku a Turecku) a počet zdravotných sestier z 8,3 mil. na 10,8 mil.
(najviac v Dánksu, Švajčiarsku, Nórsku a Portugalsku).
Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži
USA - Kuba | Zmiernenie embarga voči Kube
Pred historickou návštevou prezidenta Obamu na Kube dňa 21. marca 2016 ohlásila administratíva USA
zmeny v niektorých oblastiach obchodného embarga. Zmeny umožnia občanom USA návštevy Kuby za
účelom turizmu (predpokladá sa otvorenie nových leteckých spojení v krátkom čase) a uvoľnia sa reštrikcie
vo finančnej oblasti – napr. používanie USD vo finančných transakciách s Kubou. Opatrenia majú zlepšiť
prístup Kuby na svetové trhy a zároveň ju podnietiť k ďalšiemu otvoreniu ekonomiky.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone
Financie
USA | FED ponechal úrokové sadzby nezmenené
Federálny rezervný systém USA (FED) nezmenil základnú úrokovú sadzbu a ponechal ju v rozpätí 0,25 % 0,50 %. Ako dôvod uviedol riziká globálneho ekonomického a finančného vývoja, ktoré by mohli spomaliť
ekonomiku USA. Taktiež naznačil, že v tomto roku sprísni menovú politiku menej ako sa vlani
predpokladalo. Odhad tohtoročnej miery inflácie sa znížil z 1,6 % na 1,2 % a mediánový odhad rastu HDP
pre rok 2016 z 2,4 % na 2,2 %.
Zdroj: FED
Maďarsko | Rast exportu služieb
V roku 2015 vzrástol export služieb medziročne o 5,6 % a import o 5,8 %. Hlavný podiel na tomto výsledku
mali popri cestovnom ruchu a preprave aj obchodné služby. Kľúčovým obchodným partnerom Maďarska aj
v oblasti služieb je Nemecko, kam smeruje najväčší objem exportu. Slovensko je predovšetkým vývozcom
služieb do Maďarska. Podľa údajov štatistického úradu bolo Slovensko v poslednom štvrťroku 2015
siedmim najväčším exportérom služieb (bez cestovného ruchu) do Maďarska s hodnotou 102 mil. EUR.
Zdroj: Világgazdaság
Energetika
EÚ | Deväť krajín Európskej únie vyjadrilo námietky voči projektu Nord Stream II
Premiéri deviatich členských štátov Európskej únie (Českej republiky, Chorvátska, Estónska, Lotyšska,
Litvy, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenskej republiky) pošlú list predsedovi Európskej komisie J. C.
Junckerovi obsahujúci námietky voči projektu plynovodu Nord Stream II. Predsedovia vlád vyzývajú
Európsku komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ použila všetky dostupné nástroje na
zabránenie zhoršenia energetickej bezpečnosti Európskej únie.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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Turecko | Dohoda Turecka a Ukrajiny o užšej spolupráci v oblasti ekonomiky a energetiky
Krajiny majú v budúcnosti záujem bližšie spolupracovať na rozvoji energetickej infraštruktúry a
medzinárodných energetických koridorov s cieľom využitia tranzitných potenciálov oboch krajín. Turecko
a Ukrajina budú hľadať aj nové možnosti spoločných high-tech projektov v oblasti leteckého a obranného
priemyslu.
Zdroj: Daily Sabah
Priemysel
Nemecko | Volkswagen informuje zákazníkov
V mienkotvorných nemeckých tituloch zverejnila spoločnosť Volkswagen inzerát s názvom „Vieme, že ide o
oveľa viac, ako len o prestavovanie motorov“, v ktorom informuje, že v spolupráci s relevantnými orgánmi
odsúhlasila konečné technické riešenie odstránenia skreslených emisných hodnôt. Informácia je reakciou
na kritiku nízkej informovanosti zákazníkov a pokusom o vylepšenie si imidžu a znovuzískanie dôvery
zákazníkov. Za mesiac február je však Európa jediným trhom, ktorý si v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka pripísal pozitívny výsledok (+3,7 %).
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Berlíne
Veda, výskum, inovácie
Čína | Čína robí prelomový výskum umelo vytvoreného slnka
Experiment umelo vytvoreného slnka vytvoreného Inštitútom fyzikálnej vedy Čínskej akadémie vied (CAS),
úspešne realizoval UHT plazmový výboj s dlhým pulzom pri teplote vyššej ako 50 miliónov stupňov. V
januári bola doba trvania výboja 102 sekúnd. Jedná sa tak o najdlhší výboj o tak vysokej teplote, čo
predstavuje dôležitý prielom vo výskume umelého slnka.
Zdroj: People´s Daily
Slovensko│6. spoločné vedecké fórum v Smoleniciach
15 popredných vedcov SAV a 17 vedcov vedeckej technologickej výskumnej rady Turecka (TÜBITAK)
rokovalo o možnostiach ďalšieho rozšírenia spoločného výskumu v oblasti nových materiálov, biomedicíny
a potravín. Podpora bola vyjadrená projektom výmeny PhD študentov, spolupráce výskumníkov v rámci
Horizont 2020, súvisiacich ERA-NET projektov a spolupráce s priemyslom. VÚJE, TÜBITAK a SAV vyjadrili
záujem o spoluprácu v oblasti technológií jadrovej energetiky. Na záver bolo podpísané Spoločné
vyhlásenie predstaviteľmi SAV, TÜBITAK a GK Istanbul o spoločnej vedeckej spolupráci. Za dlhoročnú
aktivitu v podpore vedeckej, výskumnej a technologickej spolupráce medzi SAV a Tureckom bola udelená
generálnemu konzulovi Slovenskej republiky v Istanbule, veľvyslancovi J.Šestákovi medaila Slovenskej
akadémie vied.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

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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