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28.04.2016 | Ekonomické správy | Aktuality | Výstavy a veľtrhy | Slovensko
Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a agentúra SARIO informujú o konaní
Medzinárodného strojárskeho kooperačného dňa 2016, ktorý sa uskutoční ako sprievodné podujatie
v rámci 23. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu dňa 25. mája 2016 v Nitre.

Investičné a podnikateľské príležitosti
06.04.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | Dopyty a ponuky podľa
krajín | Švajčiarsko
Dopyt švajčiarskej spoločnosti - spolupráca v oblasti balenia potravinárskych produktov
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne informuje podnikateľskú verejnosť o záujme
švajčiarskej firmy o nadviazanie spolupráce v oblasti balenia potravinárskych produktov.



28.04.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Výzve na predkladanie projektov v rámci programu KEP
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
aktuálnej výzve na predkladanie projektov v rámci programu KEP (Know-how Exchange Taliansko..
06.04.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | Medzinárodné tendre |
Rumunsko
Ponuka predaja malých vodných elektrární rumunskej spoločnosti Hidroelectrica a.s
Zastupiteľský úrad SR v Bukurešti informuje podnikateľskú verejnosť o aktualizácii ponuky vo veci
predaja malých vodných elektrární rumunskej spoločnosti so štátnou účasťou s názvom
Hidroelectrica a.s.
11.02.2016 | Ekonomické správy
Grantová schéma Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorá zapája
do predsedníctva v Rade EÚ školy a mimovládne organizácie
Mimovládne organizácie a školy môžu od 10. februára 2016 žiadať o grant Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na podujatia, ktoré sú zamerané na zviditeľnenie
slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa začne 1. júla a potrvá polroka.

Medzinárodné tendre
30.03.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Macedónska republika
Tender na výstavbu magistrálneho plynovodu v Macedónsku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo SR v Skopje informujú
podnikateľskú verejnosť o tendri na výstavbu magistrálneho plynovodu, ktorý vypísal štátny podnik
Macedónske energetické zdroje (Makedonski energetski resursi).
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20.04.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre
Verejné obstarávanie európskych agentúr
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
medzinárodnom výberovom konaní vypísanom európskymi agentúrami EASME a DG GROW.
Predmetom tendra je organizácia podujatí B2B, C2C a C2B vo formáte EÚ – tretie krajiny, pri
príležitosti medzinárodných veľtrhov na území EÚ a v tretích krajinách.
28.04.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Maurícius
Vybrané medzinárodné tendre na Mauríciu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Pretórii
informujú podnikateľskú verejnosť o zverejnení vybraných výziev na zapojenie sa do
medzinárodného verejného obstarávania na Mauríciu.
13.04.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Kirgizsko
Aukcia na licenciu na ťažbu ložísk vápenca a hliny v Kirgizsku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
aukcii na licenciu určenej na ťažbu ložísk vápenca a hliny v Kirgizsku, ktorú vypísala štátna
agentúra pre geológiu a minerálne zdroje pri vláde Kirgizska.
28.04.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Dánsko
Aktuálne tendre v Dánsku
Slovenské veľvyslanectvo v Kodani informuje slovenskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov
v Dánsku.
19.01.2016| Ekonomické správy | Medzinárodné tendre
Tender na dodanie strojov a zariadení na výrobu stavebných materiálov pre projekt UNIDO v
Kirgizsku
Stála misia SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni informuje podnikateľskú verejnosť o
vyhlásení výberového konania na dodávky strojov a zariadení na výrobu stavených materiálov pre
projekt UNIDO v Kirgizsku.

Výstavy a veľtrhy







15.04.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Argentína
Poľnohospodársky veľtrh v Buenos Aires „Rural 2016“ – 130. ročník
Zastupiteľský úrad v Buenos Aires informuje podnikateľskú verejnosť o uskutočnení najväčšieho
poľnohospodárskeho veľtrhu v Južnej Amerike. Podujatie sa uskutoční v dňoch 16. – 31. júla 2016 v
Buenos Aires, v Argentíne.
21.04.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína
Výstava China-CEEC Investment and Trade Expo 2016
Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia ChinaCEEC Investment and Trade Expo 2016, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. - 12. júna 2016 v meste
Ningbo, v provincii Zhejiang v Číne.
28.04.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Brazília
5. Rondonia Rural Show - veľtrh zameraný na pôdohospodárstvo
Zastupiteľský úrad SR v Brazílii informuje o konaní 5. veľtrhu Rondonia Rural Show, ktorý bude
zameraný na pôdohospodárstvo a živočíšne produkty, agribusiness a rodinné hospodárenie. Veľtrh
sa bude konať 25. mája 2016 v meste Ji-Paraná, Rondonia.
12.04.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Bulharsko
Bulmedica -Buldental – výstava medicíny, lekárstva a stomatológie
V termíne 17.-19. mája 2016 sa v priestoroch InterExpo Center Sofia (Bulharsko) uskutoční 50.
ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy Bulmedica/Buldental z oblasti medicíny, lekárstva a
stomatológie.
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06.04.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovensko
Obchodná misia do Gruzínska
Trnavská regionálna komora SOPK si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na obchodnú
misiu do Gruzínska/región Mtskheta, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. - 9. septembra 2016.
06.04.2016 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | India
Medzinárodná konferencia o riadení vodných zdrojov v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Medzinárodnej konferencie
o manažmente vodných zdrojov, ktorá sa uskutoční dňa 17 júna 2016 v Chennai, v Indii.
10.02.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína
Najväčší kontraktačný veľtrh na svete sa uskutoční v čínskom Kantone (15. apríla - 5. mája
2016)
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Pekingu informuje podnikateľskú verejnosť o najväčšom
kontraktačnom veľtrhu na svete zameranom na vývoz a dovoz tovarov, ktorý sa uskutoční od 15.
apríla do 5. mája 2016 v meste Guangzou v provincii Guangdong v Čínskej ľudovej republike.
22.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Uzbekistan
Výstava Uzbekistan Agrominitech Expo-2016
Zastupiteľský úrad SR v Taškente informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 10. Medzinárodnej
špecializovanej výstavy – predaj mini technológií a kompaktných zariadení pre poľnohospodárstvo
„Uzbekistan Agrominitech Expo-2016“, ktorá sa uskutoční v dňoch 31. mája – 3. júna 2016 v
Taškente, v Uzbekistane.
30.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko
Výstava Travel and Fun v Rumunsku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní výstavy Travel and Fun - Expo Tourism, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. - 24. apríla 2016 v
Sfantu Georghe, v Rumunsku.
29.03.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko
Jarný veľtrh "Turistika-záhradníctvo-hobby" v Arade
Zastupiteľský úrad SR v Bukurešti informuje podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu pre firmy a
spoločnosti pôsobiace v oblasti záhradníctva, turistiky a trávenia voľného času (Gardenia-EstivalHobby). Veľtrh sa koná v dňoch 21.-24. apríla 2016 v Arade v Rumunsku.
18.02.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Brazília
Medzinárodný obchodný veľtrh o tepelných konverzných riešeniach v Brazílii 01.-03. 06.
2016
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Brazílii informuje o pripravovanom medzinárodnom
veľtrhu a konferencii TCS Brazil 2016 so zameraním na technológie termálnej konverzie a bioplyn s
názvom „International Trade Fair on Thermal Conversion Solutions, TCS Brasil.“ Veľtrh sa
uskutoční v dňoch 1. - 3. júna 2016 v meste Foz do Iguaçu, štáte Paraná v Brazílii.
01.02.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Česko
19. Medzinárodný veľtrh pre gastronómiu GastroFair Víno & Delikatesy v Prahe 26.-28.4.2016
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe informuje podnikateľskú verejnosť o najväčšom
veľtrhu pre nápoje a potravinové delikatesy v Českej republike GastroFair Víno & Delikatesy, ktorý
sa bude konať 26.-28.apríla 2016 v Prahe.
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Podujatia



15.04.2016 | Ekonomické správy | Čína - Taiwan
Európsky inovačný týždeň v Taipei
Slovenský ekonomický a kultúrny úrad v Taipei informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti
zúčastniť sa na podujatí Európsky inovačný týždeň v Taipei, ktorý je zameraný na informačné a
komunikačné technológie. Podujatie sa uskutoční v dňoch 30.5. – 3.6. 2016 v Taipei, na Taiwane.
25.02.2016 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Spojené štáty
Siedmy ročník celosvetového podujatia „Global Entrepreneurship Summit 2016“ v USA
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR vo
Washingtone informujú podnikateľskú verejnosť o konaní siedmeho ročníka celosvetového
podujatia Global Entrepreneurship Summit 2016, ktorý sa uskutoční v 23. - 24. júna 2016 v Silicon
Valley, v USA.







28.04.2016 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Slovensko
Konferencia o technológiách a inováciách -TECH SUMMIT & Gadget Expo
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní konferencie o technológiách a inováciách -TECH SUMMIT & Gadget Expo, ktorá sa
uskutoční v dňoch 11. - 12. mája 2016 v Bratislave.

28.04.2016 | Ekonomické správy | Priemysel | Slovensko
Kooperačné podujatie Automotive Slovakiaring 2016
Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network informuje o
konaní kooperačného podujatia Automotive Slovakiaring 2016, ktoré sa bude konať dňa 7. júla
2016 v Orechovej Potôni v areáli Slovakiaringu.
15.04.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
Konferencia o digitálnom a interaktívnom marketingu Digital Day 2016 v Srbsku
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o konaní konferencie Digital Day 2016, ktorá sa uskutoční
dňa 25. mája 2016 v Belehrade, v Srbsku.

15.04.2016 | Ekonomické správy | Srbsko
Workshop “Perspektíva ropného priemyslu v budúcom energetickom mixe” v Belehrade
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o konaní odborného workshopu na tému “Perspektíva
ropného priemyslu v budúcom energetickom mixe”, ktorý sa uskutoční 16. júna 2016 v Belehrade.
04.04.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Rumunsko
Regionálna obchodná misia do regiónu vychodného Slovenska
Zastupiteľský úrad SR v Bukurešti informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti
participácie na pripravovanej regionálnej obchodnej misii rumunských podnikateľov do východnej
časti Slovenska (Prešov - Poprad-Tatry - Stará Ľubovňa) v predpokladanom termíne koniec mája
2016.
12.04.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | Gruzínsko
Podnikateľská misia do Gruzínska
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si Vás dovoľuje informovať, že z poverenia
Kancelárie prezidenta SR a v spolupráci s agentúrou SARIO, Veľvyslanectvom SR v Tbilisi,
Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou organizuje pri
príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Gruzínsku podnikateľskú misiu v
termíne 29. máj — 1. jún 2016 do Gruzínska.
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04.04.2016 | Ekonomické správy | Kórejská republika
Možnosť participácie podnikateľských subjektov na programe "EU Gateway to Korea"
Zastupiteľský úrad SR v Soule informuje o možnosti participácie slovenských podnikateľských
subjektov na programe "EU Gateway to Korea", ktorý je zameraný na "matchmaking" a vytváranie
podmienok pre budovanie spolupráce medzi európskymi a kórejskými podnikateľmi prostredníctvom
organizovania obchodných misií.
28.04.2016 | Ekonomické správy | Priemysel | Slovensko
Kooperačné podujatie IOT Expo 2016 - Internet of things France vs V4
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní kooperačného
podujatia s konferenciou na tému "Internet of Things", ktorá sa uskutoční dňa 7. júla 2016 v
Bratislave, v gescii Slovak Business Agency v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom na
Slovensku.



15.04.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko
Energetické fórum pod názvom „Bezpečná a trvaloudržateľná energia pre región“ v
Rumunsku
Zastupiteľský úrad SR v Bukurešti informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 13. ročníka
energetického fóra pod názvom „Bezpečná a trvalo udržateľná energia pre región“, ktoré sa
uskutoční v dňoch 12. -16. júna 2016 v Costinesti, Rumunsko.



18.04.2016 | Obchodné a podnikateľské misie | Vietnam
Podnikateľská misia do Vietnamu: „EVBN Green Technologies“
Zastupiteľský úrad SR v Hanoji informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zúčastniť sa
podnikateľskej misie pod názvom „EVBN Green Technologies“. Misia sa uskutoční v Hočiminovom
meste v termíne 08. - 11. novembra 2016. Je organizovaná EVBN (EU-Vietnam Business Network)
a čiastočne ju financuje Európska Únia.
07.04.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Rumunsko
Regionálna slovensko-rumunská obchodná misia do Starej Ľubovne
Z iniciatívy Zastupiteľského úradu SR v Bukurešti, Honorárneho konzulátu SR v Salonte/Oradei,
Honorárneho konzulátu Rumunska v Starej Ľubovni a Honorárneho konzulátu Rumunska v Banskej
Bystrici a v spolupráci so SARIO sa v termíne 26.-27. mája 2016 pripravuje slovensko-rumunská
regionálna obchodná misia do východnej časti Slovenska (Stará Ľubovňa).
28.04.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovinsko
Slovinsko - slovenské obchodné stretnutie podnikateľov
Trenčianska regionálna komora SOPK, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave a krajská
organizácia cestovného ruchu Trenčín region organizujú v rámci Slovinských dní Slovinsko slovenské obchodné stretnutie podnikateľov, ktoré sa bude konať v Trenčíne dňa 12. mája 2016 v
čase 9:30 - 13:00 hod.



28.04.2016 | Ekonomické správy | Fínsko
Severský summit digitálneho obchodu NDBS 2016 v Helsinkách
Veľvyslanectvo SR v Helsinkách si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť, že 22. septembra
2016 sa uskutoční tradičný Severský summit digitálneho obchodu v Helsinkách, vo Fínsku.

Aktuality
Monako | Nový závod MECAPLAST pri Trnave
Monacká spoločnosť MECAPLAST patriaca k európskym lídrom vo výrobe automobilového príslušenstva
inaugurovala svoj prvý závod na Slovensku dňa 28. apríla 2016 v Zavare pri Trnave. Závod bude vyrábať interiérové
a exteriérové plastové diely pre automobilový priemysel. Výroba začne v máji 2016 a do konca roka v závode nájde
prácu 150 osôb. Ich počet sa do roku 2019 zvýši na 300. Spoločnosť zamestnáva celkom 6 000 pracujúcich v 18
krajinách sveta.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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Francúzsko | Rezolúcia Národného zhromaždenia za ukončenie sankcií EÚ proti Rusku
Poslanci Národného zhromaždenia Francúzska prijali návrh Republikánov na rezolúciu vyzývajúcu vládu Francúzska
nepodporiť pokračovanie sankcií EÚ voči Rusku. Ide o podporu separatistov v konflikte na východe Ukrajiny. Podľa
proruského poslanca Republikánov a predsedu francúzsko - ruskej skupiny priateľstva Th. Marianiho sú sankcie
neefektívne a navyše ohrozujú ekonomiku Francúzska ako tretieho najväčšieho investora a najväčšieho zahraničného
zamestnávateľa v Rusku. Podporovatelia rezolúcie tiež spomenuli vplyvy anulovania kontraktu na dodávku
vojenských lodí Mistral Ruskom, výrazné vplyvy na domácich poľnohospodárov a potrebu spojenectva EÚ s Ruskom
ako strategickým partnerom v boji proti terorizmu v sýrskom konflikte.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Pariži
Maďarsko | Výhrady voči kvalite slovenského a českého mlieka
Maďarská potravinová inšpekcia uskutočnila v 300 predajniach kontrolu importovaného UHT mlieka a polotvrdých
syrov predávaných za nízke ceny. Inšpekcia nariadila stiahnutie 1,5 % UHT mlieka pochádzajúceho zo Slovenska a
Česka, údajne kvôli nižšiemu obsahu tuku, ako je deklarovaný.
Zdroj: napi.hu
OECD | Daňové zaťaženie
Podľa štúdie OECD Taxing Wages 2016 je najvyššie daňové zaťaženie v prípade slobodného bezdetného občana so
mzdou na úrovni priemernej mzdy v Belgicku (55,3 %), Rakúsku (49,5 %) a Nemecku (49,4 %). Naopak najnižšie je
v Čile (7 %), Novom Zélande (17,6 %) a Mexiku (19,7 %). Slovensko sa radí na 12. miesto z 34 členských krajín
OECD s daňovým zaťažením 41,3 %. Priemer OECD je 35,9 %.
Zdroj: OECD
Nemecko | Obchodná misia slovenských podnikateľov v Berlíne
Zástupcovia desiatich slovenských spoločností ukončili dňa 21. apríla 2016 obchodnú misiu do Nemecka, zameranú
na systémy energetickej efektívnosti v priemysle a v domácnostiach (rekuperácia, solárne systémy, kogeneračné
jednotky atď.). Počas štvordňovej návštevy hlavného mesta Berlína absolvovali viacero odborných prednášok
a navštívili niekoľko prevádzok, aby sa mohli v praxi presvedčiť o funkčnosti a technickom nastavení systémov. Na
spoločnom podujatí z iniciatívy ZÚ SR v Berlíne participovali zástupcovia viacerých nemeckých profesijných zväzov a
združení, lektori TU Berlín, Fraunhofer Inštitútu a viacerých nemeckých spoločností.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Berlíne

Financie
Slovensko | Rozpočtový deficit je vyšší ako plán
Slovensko vlani hospodárilo s takmer 3 % rozpočtovým deficitom. Po jarnej korekcii Eurostatu a znížení príjmovej
časti rozpočtu o pribl. 300 mil. EUR sa minuloročný deficit navýšil na 2,97 %. Úroveň verejného dlhu dosiahla 52,91 %
HDP. Slovensko patrilo k siedmim krajinám, ktorých deficit verejných financií bol vyšší alebo rovný 3 %. Vyšší deficit
mali Grécko (-7,2 %), Španielsko (-5,2 %), Portugalsko a Spojené kráľovstvo (-4,4 %), Francúzsko (-3,5 %)
a Chorvátsko (-3,2 %). Rozpočtový prebytok zaznamenali iba Luxembursko (1,2 %), Nemecko (0,7 %) a Estónsko
(0,4 %).
Zdroj: Eurostat
OECD│ Odchod z EÚ by výrazne zasiahol britskú ekonomiku
OECD varovala, že odchod z EÚ by výrazne zasiahol britskú ekonomiku a znížil príjmy britských zamestnancov.
Generálny tajomník OECD A. Gurría uviedol, že priemerný britský pracujúci by v dôsledku tzv. brexitu prišiel do roku
2020 o sumu zodpovedajúcu mesačnému platu. Britská ekonomika by podľa správy OECD v prípade opustenia EÚ
utrpela „veľký negatívny šok“. Britské HDP by podľa OECD bolo do roku 2020 o 3 % nižšie v porovnaní s tým, ak by
Spojené kráľovstvo zostalo v EÚ, čo zodpovedá strate 2 200 GBP/domácnosť. OECD tiež varovala, že negatívne
dôsledky brexitu by nepocítila iba Británia, ale aj ostatní členovia OECD, najmä európske krajiny.
Zdroj: ČTK
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Slovensko│ Stredoeurópsky plynárenský kongres
„Európa v dlhodobom výhľade nemá alternatívu voči dodávkam zemného plynu z Ruska, tranzit suroviny cez Ukrajinu
ale predstavuje riziko“, povedal dňa 26. apríla 2016 na Stredoeurópskom plynárenskom kongrese v Bratislave
predseda predstavenstva ruského plynárenského koncernu Gazprom Viktor Zubkov.
Zdroj:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ukrajina | Ukrajina plánuje v roku 2016 nakúpiť zo zahraničia menej ako 10 mld. m³ plynu
Podľa slov ministra energetiky a uhoľného priemyslu I. Nasalika Ukrajina plánuje nakúpiť v roku 2016 len 9,2 mld. m³
plynu. Predpokladom je zabezpečenie financovania nákupu, ktoré Ukrajina očakáva od EBRD, s ktorou plánuje
dohodnúť úverovú linku do 15. mája 2016. Ukrajina predpokladá nákupnú cenu vo výške 185,- USD za 1000m³ plynu.
SR môže reverzom dodať na Ukrajinu viac ako 10 mld. m³ plynu ročne.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve
Ropa | Hodnota ropy na najvyššej hodnote v tomto roku
Silný dopyt investorov, slabý dolár a očakávania poklesu objemu produkcie vyhnali ceny ropy na jej nové tohtoročné
maximum. Ropa WTI tak dosiahla cenu 45 USD za barel a ropa Brent hodnotu 47 USD. Napriek tomu si ropa stále
udržiava odstup od hranice 50 USD, ktorú možno považovať za magickú. Ropa rastie na základe správ o klesajúcich
zásobách. Výraznejšiemu posilneniu bráni pripravenosť amerických producentov opäť spustiť ťažbu.
Zdroj: Saxo Bank
Ukrajina | Ukrajina súhlasí s rokovaniami s Ruskom o dodávkach plynu
Ministerstvo energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny oznámilo Európskej komisii (EK), že je pripravené na začatie
trojstranných rokovaní (Ukrajina – Rusko - EK) o dodávkach ruského plynu na Ukrajinu. Túto informáciu oznámil nový
minister I. Nasalik listom podpredsedovi EK M. Šefčovičovi. Ukrajina má záujem depolitizovať vzťahy v dodávkach
plynu na Ukrajinu, preto využíva formát trojstranných rokovaní. Rozhodnutie Ukrajiny je prekvapivé, pretože
začiatkom apríla I. Nasalik oznámil, že do rozhodnutia Štokholmského súdu s Ruskom nebude viesť žiadne
rokovania. O pripravenosti Ukrajiny rokovať o dodávkach plynu ruská strana zatiaľ nebola informovaná. Od roku 2014
sa Gazprom a Naftogaz súdia na Štokholmskom súde o náhradu vzájomných škôd. Rusko požaduje 31,759 mld. USD
a Naftogaz 25,7 mld. USD.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve

Cestovný ruch
Nórsko | O rozvoji slovenského cestovného ruchu v Osle
Slovenská agentúra cestovného ruchu (SACR) a manažéri viacerých slovenských spoločností, hotelov, kúpeľov
a cestovných kancelárií sa zúčastnili dňa 27.apríla 2016 na prezentačnom podujatí v Osle, k problematike slovenskonórskej spolupráce v oblasti cestovného ruchu. Podujatie zorganizovali krajiny V4, vrátane Slovenska. Slovenskí
zástupcovia pod vedením riaditeľa odboru zahraničných vzťahov agentúry SACR M. Križanoviča následne na
Zastupiteľskom úrade SR v Osle hovorili o ďalších možnostiach spolupráce a prezentácie Slovenska v Nórsku.
Po Nórsku a Dánsku sa ďalšie prezentácie uskutočnia vo Fínsku a vo Švédsku.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Osle
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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